
Eu estava andando por Pipa para conhecer um 
pouco mais a pequena vila quando me deparo com 
uma sorveteria cheia de pessoas na frente, a 
Gelateria Preciosa. Imagino logo: “nossa, o sorvete 
deve ser bom mesmo, vou provar”. Nem preciso 
dizer que não me arrependi, né?

Com produção própria e ingredientes 100% 
naturais a Gelateria Preciosa prepara o melhor 
sorvete artesanal de Pipa! E não sou eu quem 
disse isso. Os prêmios estão lá na parede para 
quem quiser ver, e na internet, em diversas redes 
sociais, inclusive no Foursquare (que eu vi quando 
fiz o check-in).

Antes de decidir o sabor que eu iria tomar fiz 
algumas provas para ter certeza que não iria errar. 
Me dei mal. A dúvida foi ainda maior, isso sim, 
hahahaha. São 16 sabores que mudam a cada dia, 
sempre com um sabor diferente.

Tive o prazer de conversar com os donos, Dênis e 
Carolina, que estavam por lá e me contaram um 
pouco de sua história. Como todo “gringo” que 
visita o Brasil, eles também se apaixonaram por 
nosso país e resolveram tentar a sorte por aqui. 
Com muita vontade de trabalhar e pouca grana no 
bolso, estabeleceram em Pipa o seu negócio em 
2009 e até hoje são sucesso.

Além dos sorvetes, a Gelateria Preciosa também 
possui cafés, banana split, açaí, milk shakes e 
combinações derivadas destes produtos, como o 
Sorvete Pingado, que leva um toque especial de 
destilado ou licor.

Ok, o sabor é incomparável, mas e os preços? Até 
me assustei. São mais baratos do que as sorvete-
rias das capitais e shoppings. Vale cada real 
investido.

Uma pena que eu só descobri este lugar no meu 
último dia em Pipa, senão certamente teria provado 
muitos desses produtos que eles vendem por lá. 
Mas uma coisa é certa, quando eu retornar a Pipa 
esse será um ponto de visita obrigatório todos os 
dias.

Gelateria Preciosa,
o melhor sorvete artesanal de Pipa!


