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Tradição que 
se mantém viva

A família Campanari chegou ao Brasil em 1901 em Santos no 
navio ‘Ordeneanais’, saído de Téramo, Molises, Itália.

Ao chegar ao Brasil, Luigi Campanari, casado com Rosa 
Marcelina, começaram a trabalhar como lavradores de café e 
cana-de-açúcar. Após alguns anos, fixaram-se numa pequena 
cidade - conhecida hoje como Monte Alegre do Sul. 

Cuidando do café, da cana-de-açúcar e também de oito filhos, em 
1932 Luigi campanari inicia a produção de Cachaça a partir dos 
conhecimentos obtidos com a produção de vinho e grappa 
trazidos da Itália.

Consolidando a produção de cachaça e transformando-a em sua 
única profissão, Adolpho Campanari, um dos filhos de Luigi 
Campanari, toma a frente do ‘negócio da família’ após a morte de 
seu pai. Adolpho casou-se com Odette Ciletta e assim como seu 
pai teve oito filhos, todos o ajudavam a fazer a valiosa Cachaça 
enquanto Odette Ciletta criava os licores e doces também com a 
ajuda dos filhos.

Dentre todos os filhos, o que mais se destacou na produção de 
Cachaça e Licores  foi Neno Campanari que, assim como em 
outros tempos, foi o único filho a seguir a tradição da família 
montando seu próprio alambique em 5 de fevereiro de 1995.
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Pureza e Suavidade
desde 1932

A Cachaça Campanari tem produção extremamente limitada 
(média de 40 litros/dia), o que a torna um produto único e 
exclusivo. Além disso, segue fórmula familiar, desenvolvida pela 
família Campanari em 1932.

Sua produção é completamente  artesanal - contando com o corte 
manual da cana, limpeza e lavagem individual, moagem, 
fermentação caipira sem aditivos químicos e destilação em 
alambique pequeno de cobre.
 
Hoje a Cachaça se destaca em concursos, que reconhecem a 
exigência de Neno Campanari na criação de produtos de 
excelência. Alguns dos prêmios que a bebida recebeu:

 Concurso Nacional da Cachaça (USP - São Carlos)
 1º lugar em 2004, 2008 e 2012
 2º lugar em 2006 e 2010

Concurso Brasileiro da Cachaça (Unesp – Araraquara)
 1º lugar em 2010 e 2012



Sua produção é completamente  artesanal - contando com o corte manual da 
cana, limpeza e lavagem individual, moagem, fermentação caipira sem aditivos 
químicos e destilação em alambique pequeno de cobre.



Cachaça
Envelhecida 

O uso dos Barris de madeira para envelhecimento de 
bebidas começou no século XVII, desde então o 
barril é visto como algo que pode  modificar a bebida 
ao decorrer do tempo, agregando-a qualidade.

O aroma adquirido pela Cachaça depende de vários 
motivos, sua graduação alcoólica, espécie da madeira, 
origem geográfica, capacidade do barril, umidade do 
local de armazenamento, processo de produção, 
dentre muitos outros detalhes.

No Alambique Campanari, utilizam-se dois tipos de  
madeira: o Carvalho Americano - usado para 
envelhecer o malte do whisky bourbon no Texas por 
três anos, e o Carvalho Francês, usado para 
envelhecer o Cognac por 3 anos na França. 

São cachaças perfeitas para saborear puras, 
paulatinamente e em pequenos goles, dando tempo 
aos sentidos para perceber as sutilezas que o 
envelhecimento as propicia.



Cachaça
Descansada 

Descansada em antigos barris de Carvalho por no 
mínimo 10 meses e com graduação alcoólica de 43%, 
essa cachaça possui cor levemente amarelada, um 
sabor suave e com leves tons de baunilha. 

Perfeita para ser saboreada pura ou com aperitivos.



Cachaça na 
Madeira de Amendoim 

Descansada por no mínimo 7 meses em barris de 
Amedoim, com teor alcoólico de 43%.

Essa madeira modifica a suavidade da Cachaça, mas 
não modifica a coloração, o aroma ou o sabor da 
cachaça, deixando-a perfeita para quem não gosta da 
interferência da madeira na cachaça, perfeita para ser 
tomada pura (o que confere a baixa acidez e o 
retrogosto marcante, trazendo todo o sabor da 
cana-de-açúcar) ou acompanhada de uma boa 
caipirinha.



Cachaça na 
Madeira de Umburana

Envelhecida por tempo pré determinado por Neno 
Campanari em barris de Umburana, com 43% de 
álcool.

A madeira Umburana agrega a cachaça uma 
coloração amarelada e um buquê aromático intenso e 
característico com notas de baunilha e sabor 
levemente adocicado. 

Uma bebida perfeita para se tomar pura ou 
acompanhada de alguma sobremesa, como queijo 
com goiabada ou sorvete de baunilha.



Licores

Em todos os licores, são empregadas as próprias fruta 
ou suas sementes, de forma que sua disponibilidade é 
sazonal.

Durante o seu desenvolvimento, as frutas são 
colocadas em fusão com a cachaça por um tempo 
específico, ao final do qual a fruta é retirada e o licor 
é extravasado e coado inúmeras vezes. 

Após isso ele é misturado com uma calda de açucar 
derretida pelo Neno Campanari. Atualmente, 
desenvolvem-se licores nos seguintes sabores:

-Amora
-Amêndoa
-Abacaxi
-Canela
-Café
-Mel com cachaça
-Cambuci
-Figo
-Genipapo
-Jaboticaba
-Morango
-Maracujá
-Marrasquino
-Uvaia
-Tangerina
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