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A nossa brasileiríssima cachaça está em alta. Antes marginalizada, tem ganhado 
espaço em cardápios de bares e restaurantes  sofisticados. Nossa típica 
aguardente, cuja apreciação ainda é privilégio de iniciados, está mostrando que 
põe todos os paladares (inclusive os mais chiques) “pra sambar” quando ganha 
novas misturas e sabores.

Foi do interior de São Paulo que veio a primeira bebida mista pronta à base de 
cachaça: a Busca Vida. À brasilidade da pura cachaça de cana juntou-se o limão,
o mel, amor e muita arte numa receita exclusiva, originando uma bebida de 
baixa graduação alcoólica – 17,2º GL – e com o sabor da alegria à brasileira. Ao 
primeiro gole, pode parecer que se trata de uma caipirinha, mas o sabor é ainda 
especial e absolutamente original.

A bebida nasceu em 1998  num sítio na zona rural de Bragança Paulista, 
tradicional região produtora de cachaça, vizinha a Minas Gerais. No antigo 
galpão de ordenha da família Oliveira, funcionava informalmente um pequeno 
bar e pizzaria, reunindo uma confraria de amigos apreciadores de cachaça ao 
redor do forno à lenha. O cenário rústico e inusitado começou a atrair gente da 
cidade, algumas pouco acostumadas ao personalíssimo sabor da pinga pura.

Assim, desenvolveu-se um drinque para agradar a esses novos paladares, 
atendendo à demanda cada vez mais crescente de se apreciar a autêntica 
bebida brasileira. O sucesso foi tão grande que em poucos anos uma fábrica 
teve que ser construída para atender aos pedidos que não paravam de chegar.
No início de 2005, a fábrica ficou pronta e recebeu autorização do Ministério da 
Agricultura para produzir comercialmente a  fórmula original  da bebida –
mantida sem nenhum componente artificial.

Hoje em dia a Busca Vida já é encontrada em todo o Brasil, além, é claro, no 
Galpão Busca Vida, bar de origem e hoje uma das casas noturnas mais originais 
e artísticas  do nosso país. E também levada daqui para diversas partes do 
mundo, pelas lojas do Duty Free nos nossos principais aeroportos internacionais.

Simples e versátil, a Busca Vida é alta gastronomia brasileira pronta para ser 
bebida gelada, com gelo ou misturada com o que mais gosta: frutas, temperos 
dicas, brasileirices etc. Só não podem faltar os amigos, os sorrisos e a 
celebração que acontecem naturalmente...e que nos fazem tão brasileiros!
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