
 
 

 
 

LANÇAMENTO: BUSCA VIDA APRESENTA BUSCA DRINKS 2017 – NOVOS 
COQUETEIS EM PARCERIA COM BARTENDERS DE SÃO PAULO 

 
Novas receitas substituirão as sugestões atuais de drinks disponíveis nos rótulos 

interativos da garrafa de Busca Vida  
 

 
Neste ano, a marca Busca Vida comemora seus 19 anos no mercado e, para celebrar, a 
querida bebida convidou três renomados bartenders de São Paulo – Thiago Chico 
(Exquisito!), Issac de Sousa (Vaca Véia) e Celso Marques (Mercearia São Roque) – para 
desenvolverem novas sugestões de drinks para consumo da bebida, que atualizarão as 
receitas sempre presentes no rótulo interativo do produto. 
 
Primeiramente, os bartenders foram convidados a um dia de imersão nas terras de 
Busca Vida – às margens da represa Jaguari-Jacareí, em Bragança Paulista – em 
companhia do Carlão, criador e sócio da bebida, para poderem realmente viver a 
Busca. Ao final do dia, após conhecerem as instalações artísticas por meio das quais a 
marca oferece diversos projetos culturais ao longo do ano para os mais diversos 
públicos – Galpão Busca Vida, Festival de Arte Serrinha, Rota das Artes, Teatro Rural, 
etc. –, os bartenders retornaram à Cachaçaria Rural do Galpão Busca Vida (local de 
nascimento da bebida), para iniciarem os experimentos de coquetelaria junto ao 
Carlão. Por fim, foram convidados a desenvolverem, cada um, 2 drinks exclusivos com 
Busca Vida. 
 
Cada um dos 3 bares paulistanos, oferecerá em caráter exclusivo, ao longo do mês de 
Setembro, as 2 criações do respectivo bartender a preços convidativos.   
 
Por exemplo, no Vaca Véia, todos poderão experimentar em primeira mão o La Vida 
Louca – com tangerina e pimenta dedo de moça, a R$ 25,30 –, e o Busca Véia – com 
gin, água tônica e xarope de maple, a R$ 27,50 – que foram criados pelo Issac de 
Sousa. 
 
Já no Mercearia São Roque, pelas mãos do Celso Marques, nasceu o Margarita da Vida 
(R$ 24), que leva em sua receita clara de ovo e bitter Angostura, e o Busca Tropical        
(R$ 24), com limão siciliano, gengibre e amora. 
 
Finalizando, as duas últimas novidades são do Exquisito!: o Nossa Terra (R$ 27), feito 
com banana, gengibre e água com gás; e o Pérola da Montanha (R$ 27), combina a 
Busca Vida com Cointreau, cachaça branca, cereja e limão. Ambos levando a assinatura 
do Thiago Chico. 
 
E se em Setembro, os apaixonados por Busca Vida poderão experimentar as deliciosas 
criações nestes bares de São Paulo, a partir de Outubro, as 6 receitas já estarão dentro 
dos rótulos interativos da bebida, para serem feitas e apreciadas em qualquer lugar 
aonde o produto chegar, desde que entre amigos. 



 
 

 
 
[+] Sobre Busca Vida 
 
Criada em 1998 em Bragança Paulista/SP por um apaixonado em gastronomia, o Carlos 
de Oliveira (nosso querido Carlão), a Busca Vida é uma bebida à base de cachaça 
desenvolvida para ser apreciada sorrindo, junto com toda a alegria do nosso país. 
 
Apresenta um sabor inigualável para atender à crescente demanda de se apreciar a 
autêntica bebida nacional, a cachaça. 
 
Sua fórmula secreta é resultado da mistura exata da mais pura cachaça artesanal com 
o limão e um toque de mel. Após anos de muita produção manual - no Galpão Busca 
Vida, nos invernos de Festival de Arte Serrinha, nos verões de Cachaçaria Busca Vida 
em Caraíva-BA, etc. - e de um cuidadoso processo de industrialização que manteve 
seus ingredientes naturais e o seu sabor original, a Busca Vida acabou inaugurando 
uma nova categoria de bebidas no Brasil. 
 
Hoje em dia, é vida segue em estado de arte, e busca segue ao encontro da essência 
do nosso país: o sorriso, a alegria e a celebração que acontecem naturalmente; o amor 
que é sempre explícito! 
 
Há 19 anos, os corações de quem Busca Vida fazem tim-tim! 
 
Viva a Busca! 
Bebida de Amigos. 
 
 
Vaca Véia  
Rua Manuel Guedes, 199 - Itaim Bibi 
(11) 3073-1292 
 
Mercearia São Roque 
Rua Amauri, 35 - Jardim Europa 
(11) 3085-6647 
 
Exquisito!  
Rua Bela Cintra, 532 – Consolação 
(11) 3854-6522           
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