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Minhorta promove cultivo de alimentos saudáveis 
Uma Startup em formato de Clube de Experiências por assinatura.

A Minhorta® surgiu como uma startup curitibana que busca incentivar 
o cultivo de alimentos de maneira saudável e em qualquer lugar. Trata-se de 
um clube de assinatura em que as pessoas recebem mensalmente hortaliças e 
um kit completo com terra preparada, argila para dreno, borrifador, vitaminas, 
luvas e sementes selecionadas especialmente para cada estação do ano.

“A ideia surgiu de um grupo de amigos que após terem a experiência de 
iniciarem as suas hortas resolveram levar esta experiência para outras pessoas 
que também tem vontade de cultivar o próprio alimento”, comenta José Geraldo 
de Noronha Filho, sócio-fundador do Minhorta®.

Os planos são a partir de R$25,00 e podem ser mensal ou anual 
nas opções berçário ou caixinha e trazem mimos sustentáveis surpresa, ou 
seja, itens para estimular o cultivo.

“Tem tudo o que a gente precisa para plantar nossas sementes e um 
informativo sobre a semente selecionada do mês, com as peculiaridades 
de cada uma. E ainda tenho apoio pelo e-mail, de um jeito muito eficiente” 
conta Daniele Figueiredo – Assinante Minhorta®.

A Minhorta conta duas opções de embalagem a embalagem 
“Berçário” que é uma embalagem onde sua parte superior é destacada e a 
parte inferior se transforma em um vaso inicial, a outra a embalagem 
“Caixinha” é uma caixinha em MDF onde a tampa feita em acetato 
somente com dobraduras montada ao contrario se torna a base para plantar 
na caixinha sem danificar o MDF e a caixinha também ja traz a furação 
para para fixação auxiliando na criação de hortas verticais.

Além do clube de assinaturas a Minhorta® realiza a venda avulsa 
dos kit’s individuais através da rede de parceiros ou pelo próprio website.

Segundo José Geraldo, “o projeto já nasceu com um olhar 
ampliado, focado realmente em cultivar experiências. Pensamos em 
agregar diversos produtos e serviços como sensores e automação com 
irrigação (Minhorta® Tech), um programa voltado para crianças com uma 
pegada educacional (Minhorta® Kids), além de uma linha especial para cultivo 
de flores (Minhorta® Flores) e uma linha pensada no bem estar animal 
(Minhorta® Pet).”

Para participar basta acessar www.minhorta.com 
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