É uma marca serrana distinta, de
enchidos, presuntos e fatiados!
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O que é a Salsicharia da Gardunha?
“Uma empresa familiar, uma história que começa muito
antes da sua fundação”
Na sua casa era tradição fazer-se a matança do porco e José
Carlos, o fundador da Salsicharia da Gardunha, começou a
dedicar-se ao negócio de família desde cedo.
Quando era jovem os homens desmanchavam o porco, faziam
o corte, salgavam os presuntos e fumavam os enchidos com
lenha de azinho, nos típicos fornos de tijolo de burro.
As mulheres, por seu lado, encarregavam-se de preparar os
condimentos para a carne e encherem os chouriços, farinheiras,
morcelas e outros.
Ainda se estava no tempo dos pais de José Carlos, quando
aquilo que era feito para consumo interno passou a ser vendido
na pequena mercearia familiar de Valverde, perto do Fundão.
O negócio expandiu-se nos anos 80, quando já, José Carlos,
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José Carlos, Cecília Maria e Isabel Simão

se estabeleceu no mercado do Fundão, dando origem ao
crescimento da procura pelos presuntos e enchidos produzidos
pela família.
Com o apoio de Isabel Simão, a esposa, e sustentado no
conhecimento que ambos tinham adquirido com as gerações
anteriores, na arte de bem fazer enchidos e presuntos, fundou
a Salsicharia da Gardunha em 1982.
A fábrica fica na Beira Baixa - Fundão, aos pés da Serra
da Gardunha e voltada para a Serra da Estrela. Mantém a
tradição e o saber familiar na confeção dos enchidos e presuntos
da região, utilizando as tecnologias atuais para a sua produção
e um sistema de gestão certificado. A qualidade dos produtos
que coloca no mercado e os seus serviços estão certificados
pela norma IFS, da International Featured Standards (IFS),
organização internacional reconhecida nesta área.

São, sobretudo, o resultado da arte de bem fazer, de uma
família que se dedica a esta profissão na Beira Interior há
várias gerações.

O que é a Fumeiro da Gardunha?
“É uma marca serrana distinta, de enchidos, presuntos
e fatiados.”
Os enchidos fazem parte da tradição e da cultura da
gastronomia portuguesa.
Os chouriços mouro e de carne, farinheiras e o paio da Fumeiro
da Gardunha têm, para além dos aromas e sabores da carne
de porco de origem portuguesa, notas fumadas dadas pela
lenha de azinho em fumeiros de tijolo burro. São suaves e
agradáveis, bons para vários momentos à mesa em família ou
com os amigos, seja como entrada ou como componente de
diversos cozinhados, tornando-os mais ricos e saborosos.

Quase 40 anos depois da fundação da Salsicharia da Gardunha,
o lançamento da marca Fumeiro da Gardunha mostra a
capacidade de inovar e empreender de um negócio familiar que
se tinha dedicado, até 2019, apenas à produção de presuntos
e produtos de charcutaria. O microclima da região da Serra
da Gardunha e do Fundão é um dos contributos para a sua
genuinidade e distinção. Os outros integram a história de uma
empresa com tradição na sua produção, que procurou alargar
a sua oferta aos consumidores, com receitas inspiradas pela
fundadora, Isabel Simão, a Mãe Isabel, e pela sua progenitora.
São sabores de conforto que a marca propõe aos consumidores,
alternativas para os tempos bons à mesa das famílias
portuguesas.
As referências mais recentes da Salsicharia da Gardunha são
o resultado de um trabalho desenvolvido pela equipa de
Inovação & Desenvolvimento da empresa, na procura de
soluções para as necessidades atuais dos consumidores. São
propostas nutritivas e saborosas, rápidas de preparar, ideais
para quem quer manter hábitos alimentares saudáveis, num
mundo em que há cada vez menos tempo para estar na cozinha.
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Porto
beirã, que se dedica a este ofício há várias gerações.
Têm, para além dos aromas e sabores da carne de porco, notas
do tempero característico das receitas herdadas e mantidas pelas
várias gerações.
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Fundão
Fábrica/ Sede

Os nossos enchidos mostram a arte de bem fazer de uma família

Lisboa

Créditos fotográficos: Clube de Produtores, Câmara Municipal do Fundão

Serra da Gardunha, Fundão, Portugal

Somos uma empresa familiar fundada em 1982, com sede no Fundão, região da Serra da Estrela que opera na área de Charcutaria regional.
Usamos nos nossos produtos matéria-prima 95% de origem portuguesa que dão origem a enchidos, presuntos, receitas práticas e mais recentemente Snacks.
A garantia de qualidade dos nossos produtos para o mercado é essencial e asseguramos com a certificação IFS.
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Gama Tradicional

Caracterizada por enchidos genuínos
da tradição portuguesa no sector,
destacando as receitas únicas
e originais da região do Fundão.
For the ones who love tradition.
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Gama Tradicional

Chouriço Mouro do Fundão

Paio do Fundão

Local - Recipe Smoked Chorizo
200 gr | 1kg

Local - Recipe Smoked Loin Chorizo
230 gr | 1kg

Vácuo e Gás | Vacuum and Gas

Vácuo e Gás | Vacuum and Gas

Chouriço do Fundão

Farinheira Fundão
Portuguese Flour and Pork
200 gr | 1kg

Local - Recipe Smoked Chorizo
200 gr | 1kg
Vácuo e Gás | Vacuum and Gas

Vácuo e Gás | Vacuum and Gas

SABOR À MESA

7

Gama Tradicional

Morcela de Cozer Fundão

Morcela de Arroz

Portuguese Blood Sausage to Boil
200 gr | 1 kg

Portuguese Blood Sausage With Rice
200 gr | 1 kg

Vácuo e Gás | Vacuum and Gas

Vácuo e Gás | Vacuum and Gas

Chouriço de Perú

Morcela de Assar Fundão

Alheira para Assar

Portuguese Blood Sausage to Grill
200 gr | 1 kg

Breath Sausage With Pork Meat to Grill
170 gr | 1 kg

Vácuo e Gás | Vacuum and Gas

Vácuo e Gás | Vacuum and Gas
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Local - Recipe Turkey Smoked Chorizo
180 gr
Vácuo e Gás | Vacuum and Gas

Bacon
Bacon Fumado Inteiro
Fundão
Whole Smoked Bacon
+/- 3,6 kg
Vácuo | Vacuum

Bacon Fumado Naco
Fundão
Smoked Bacon Piece
250 gr
Vácuo | Vacuum

Feito a partir da receita da Beira
Baixa, desde o processo de salmoura
à fumagem a lenha de azinho,
característica da região.
For the tradicional recipe smoked
bacon lovers.

Bacon Fumado Metades
Fundão
Half-piece Smoked Bacon
+/- 1,8 kg
Vácuo | Vacuum
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Gama Presunto

Esta gama contém uma
variedade de sub-produtos que
advém do processo de cura do rei da
mesa portuguesa - o Presunto.
For the those who have allways been
always in love with the cured ham.
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Gama Presunto

Presunto Inteiro

Presunto Metades

Vácuo | Vacuum

Vácuo | Vacuum

Whole Dry Cured Ham
+/- 7,5 Kg

Half Dry Cured Ham
Kg

Naco de Presunto
Dry Cured Ham Piece

Presunto 1/4 Piece
1/4 Dry Cured Ham

Fatia Presunto

250 gr | 300 gr
Vácuo | Vacuum

Dry Cured Ham Piece

Kg

200 gr

Vácuo | Vacuum

Vácuo | Vacuum

Os nossos presuntos podem ter 6, 9 e 12 meses de cura
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Gama Fatiados

Qualquer das gamas anteriores
podem ser vendidas em formato
fatiados que trazem uma maior
conveniência ao dia a dia do
consumidor.
For the lovers of convenience.
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Gama Fatiados

Presunto
do Fundão

Opções de cura

Presunto Fatiado
do Fundão
Sliced Cured Ham
80 gr | 150 gr

Vácuo e Gás | Vacuum and Gas
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Gama Fatiados

Aliamos o saber às receitas típicas da
região.
We join knowledge with the typical
recipes of the region.
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Gama Fatiados

Paio

Bacon

Paio Fatiado
do Fundão

Bacon Fatiado
do Fundão

do Fundão

Sliced Local - Recipe Smoked
Medium Loin Chorizo
80 gr | 150 gr
Vácuo e Gás | Vacuum and Gas

do Fundão

Sliced Bacon
80 gr | 150 gr

Vácuo e Gás | Vacuum and Gas

Chourição
do Fundão

Chourição Fatiado
do Fundão

Sliced Local - Recipe Smoked
Chorizo
80 gr | 150 gr
Vácuo e Gás | Vacuum and Gas
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Gama Extra

Fumamos os nossos enchidos com
lenha de azinho em fumeiros de tijolo
burro.
For the lovers of convenience.
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Gama Extra

Chouriço Extra

Chouriço Corrente
Smoked Chorizo
180 gr

Smoked Sausage
150 gr

Vácuo e Gás | Vacuum and Gas

Vácuo | Vacuum

Vácuo | Vacuum

Extra Smoked Chorizo
220 gr

Linguiça

Chourição
do Fundão

Extra Smoked Chorizo
250 gr | 1 kg
Vácuo | Vacuum

Salsicha de Churrasco
Barbecue Sausage
250 gr
Vácuo | Vacuum

Mix Enchidos
(Chouriço, Bacon e Mouro)
Sausage Mix
300 gr

Linguiça Picante
Spicy Smoked Sausage
150 gr
Vácuo | Vacuum

Vácuo | Vacuum
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Receitas Práticas
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Receitas Práticas

É uma sugestão fácil de fazer, em pouco tempo, sem necessitar de cozedura.
Bastam quinze minutos no forno para que o Lombo de porco assado da Fumeiro
da Gardunha fique perfeito, com todos os sabores e aromas que o tornam
apetitoso e ideal para todos os membros da família.
As receitas práticas da marca têm o sabor de conforto da comidinha
caseira preparada pelas nossas mães e avós. São feitas com as receitas da
mãe Isabel, a matriarca da família, o que é salientado nas embalagens dos
produtos para mostrar que têm, como base, o seu saber e a sua experiência
na cozinha e integram os seus temperos. Em todas as embalagens há, também,
uma saqueta de molho pronto.
As referências mais recentes da Salsicharia da Gardunha são o resultado
de um trabalho desenvolvido pela equipa de Inovação & Desenvolvimento
da empresa, na procura de soluções para as necessidades atuais dos
consumidores. São propostas nutritivas e saborosas, rápidas de preparar,
ideais para quem quer manter hábitos alimentares saudáveis, num mundo
em que há cada vez menos tempo para estar na cozinha.
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Take Away

Opções deliciosas da Mãe Isabel prontas a comer.
É só aquecer e deliciar-se com os sabores e temperos irresistíveis.

Vácuo | Vacuum

Com Molho Secreto!
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Receitas Práticas

Take Away

Sugestões de receitas práticas, ideais para aqueles dias que está
sem ideias.

Tiras Finas de Bacon
Thin Strips of Bacon

Rodelas de Chouriço

Sliced Local - Recipe Smoked Chorizo

120 gr

120 gr

Gás | Gas

Gás | Gas

Lombo de Porco Fatias Finas
Thin Sliced Pork Loin
110 gr
Gás | Gas
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Salsicharia da Gardunha, Lda.
Zona Industrial do Fundão,
Lote 106, 107, 108 - Apartado 1051
6230-483 Fundão
T. (+351) 275 750 680
www.fumeirodagargunha.pt
geral@fumeirodagardunha.pt
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