
Entre em contato com o nosso 
departamento comercial e receba 

uma solução customizada para 
as suas necessidades.

Consulte-nos!

Juntos, no 
momento 
mais gostoso 
do dia!

Somos uma empresa especializada 

em fornecer refeições coletivas 

com qualidade, voltadas para 

a saúde e o bem-estar dos 

consumidores finais, para escolas, 

hospitais e empresas. Rua Basílio da Cunha nº 631 • Vila Mariana 

CEP 01544-000 • São Paulo • SP

c 11 3862-2077 • n WhatsApp 11 91422-0181

m gakuen@gakuenrefeicoes.com.br

Visite nosso site:



Contamos com um time constantemente treinado 
e com grande capacidade de execução. O controle 

de qualidade abrange toda a cadeia, desde a 
chegada dos ingredientes até o serviço dos pratos.

Administrar uma cozinha não é fácil. 
Questões com fornecedores, capacitação de 

funcionários, planejamento do cardápio... são diversas 
preocupações que consomem seu tempo e energia.

Com a Gakuen Refeições você terá todas as vantagens 
da terceirização como a segurança, tranquilidade e 
mais agilidade na gestão da sua escola ou empresa.

Graduada em Nutrição pela Universidade São Judas Tadeu. 
Além de ser mãe, é idealizadora de uma empresa de comidas 
congeladas nutritivas para crianças. Paula é pós-graduada pela 
USP e possui experiência profissional como coordenadora do 
GP de F1, Grupo Pão de Açúcar, Hospital São Luiz, na merenda 
escolar das Prefeituras do Rio de Janeiro e São Paulo e atua há 
9 anos como nutricionista do Colégio Oshiman.

PAULA SAITO | Nutricionista BRUNO KAWAMURA | Médico Pediatra

Graduado pela FMABC, professor/preceptor universitário e 
pós-graduando em Nutrologia Pediátrica.

A sua experiência profissional no atendimento pediátrico 
em ambulatórios, hospitais e clínicas de São Paulo/SP e 
Santo Andre/SP, permitiu observar a importância da boa 
alimentação na infância.

As nossas instalações são modernas e projetadas para 
criar um fluxograma seguro de preparo.  

Uma boa saúde requer uma 
alimentação saudável.

Roger WilliamsNossos pratos conservam o seu valor nutricional 
mesmo após o preparo, devido ao uso de técnicas 
dietéticas corretas. Prezamos o equilíbrio 
entre o sabor e a nutrição, e a harmonia entre 
os ingredientes.

O cardápio é planejado conforme o perfil de quem 
irá consumi-lo. Faixa etária, restrições, alergias e 
dietas especiais são alguns dos fatores considerados 
no nosso atendimento.

Valor nutricional e 
consciência alimentar

Time com vasta experiência

Conquistamos o coração dos consumidores através de 
uma comida apetitosa e acolhedora, com variedade 
de ingredientes e uma qualidade perceptível.

Décadas de dedicação à nutrição, à saúde e ao bem-estar.

Culinária afetiva com 
serviço profissional

Surpreendendo da 
cozinha até a mesa

Equipe treinada e rígido 
controle de qualidade

Conte conosco e 
fique tranquilo!

Carregamos em nosso DNA o propósito da 
educação alimentar. Toda refeição é uma oportunidade 
de apresentar novos alimentos e de se promover 
a consciência sobre alimentação e saúde.

As nossas refeições são preparadas com 
temperos naturais que conferem a elas um 
toque caseiro, sem a adição de conservantes. 
Utilizamos somente itens frescos e 
cuidadosamente selecionados.

Os ambientes seguem as normas de segurança e 
possuem os controles microbiológicos necessários.  

Transportamos as refeições até os nossos clientes 
com muito zelo, em compartimentos térmicos.


