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McDonald’s surpreende com receita inusitada da gama Maestro 

Maestro Cogumelos: uma autêntica sinfonia de sabores 

 

A McDonald’s Portugal acaba de lançar o novo Maestro Cogumelos que conta com 

Maionese Trufada na receita. Numa combinação de excelência, o novo Maestro 

apresenta um sabor inusitado que alia ingredientes delicadamente selecionados e 

orquestrados, resultando numa experiência de degustação exclusiva. Com uma 

receita verdadeiramente digna de aplausos, o novo Maestro Cogumelos está 

disponível em todos os restaurantes McDonald’s do país desde dia 02 de novembro. 

A inusitada combinação entre cogumelos e maionese trufada apelam ao gosto mais 

delicado dos consumidores, associando-se, nesta receita única da McDonald’s Portugal, 

espinafres e uma fatia de queijo Emmental que, dispostos sob o hambúrguer, de carne 

100% de vaca, e envoltos em pão brioche de sementes, enfatizam a melodia entre 

sabores fortes e únicos. A forma especialmente singular na preparação da receita, 

resulta numa sinfonia de sabores exclusivos, prometendo oferecer uma experiência de 

degustação incomparável e inesquecível a quem prove este novo Maestro.  

A experiência proporcionada pela nova sanduíche é traduzida no novo filme, ‘Um Prazer 

Épico’, desde a delicada preparação dos ingredientes à degustação do novo Maestro. O 

suspense inicia-se com o ensaio da orquestra, aludindo o som dos instrumentos à 

preparação dos ingredientes nas cozinhas. Após um breve silêncio, arranca, por fim, o 

primeiro momento de degustação, assinalado pela forte sintonia da orquestra, que 

representa o épico prazer deste Maestro.  

O novo Maestro Cogumelos está disponível desde dia 2 de novembro em todos os 191 

restaurantes McDonald’s em Portugal, na sua versão Single, com o PVP recomendado 

de 7,70€, sendo os franquiados da McDonald’s Portugal empresários independentes e, 

por isso, livres de praticar os seus próprios preços. 

 

Declarações de Sérgio Leal, Diretor de Marketing e Comunicação da McDonald’s 

Portugal: 

“A nova receita da gama Maestro vem reforçar as credenciais de qualidade da McDonald’s 

e a aposta em proporcionar experiências de consumo cada vez mais diferenciadoras. Com 

o lançamento do novo Maestro Cogumelos, ao qual adicionámos um toque de Maionese 

Trufada na receita, queremos surpreender os fãs da McDonald’s e dos sabores mais 

http://www.lpmcom.pt/
https://www.youtube.com/watch?v=odtiQbl2jJA
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inusitados, oferecendo exclusividade de forma acessível. Com a junção de ingredientes 

como os cogumelos e a maionese trufada, esta opção torna-se um prazer único.” 

 
Sobre a McDonald’s® Portugal:   

Com cerca de 9.500 colaboradores, a McDonald’s Portugal conta atualmente com 191 

restaurantes, no Continente e Ilhas, 90 por cento dos quais são geridos por empresários locais, 

os franquiados. Líder mundial na área de restauração de serviço rápido, a marca está presente em 

mais de 120 países, com mais de 40.000 restaurantes. Para mais informações visite o site da 

McDonald’s Portugal: https://www.mcdonalds.pt/  
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