


Colocamos em nossos potinhos muito mais do
que receitas saborosas e saudáveis. 
Neles também está o nosso amor pela
agricultura sustentável que não prejudica o meio
ambiente ao não fazer uso de agrotóxicos, nosso
apoio aos pequenos agricultores e nossa missão
de evitar o desperdício comprando legumes fora
do padrão e usando o máximo possível de cada
ingrediente, como a pele e as sementes dos
legumes e frutas.

Podemos mudar o mundo através dos

Junte-se a nós!

@legurme

#orgânicodeverdade



Prezamos pelo uso integral
dos legumes, trazendo uma
textura mais encorpada,
sabores mais frescos e
naturais, valorizando cada
ingrediente.

Nossos produtos são saudáveis e saborosos, valorizamos o melhor de
cada ingrediente e inovamos em propostas de valor e sabores
diferenciados. 

Produtos com sabores
inovadores, formulações
100% plant based, sem
conservantes, corantes ou
qualquer aditivo químico.

Domínio da cadeia de fornecimento
e rastreabilidade de ponta a ponta,
controle rigoroso das normas legais,
preferência na compra de pequenos
produtores agrícolas e uso de
ingredientes frescos e selecionados.  

Nossos produtos são clean label, com
redução de açúcares, gorduras, sódio,
incremento de fibras e controle
rigoroso de alergênicos.

Utilizamos produtos
orgânicos cultivados por
pequenos agricultores e
aproveitamos legumes
fora do padrão.



Mais encorpado e saboroso
Molhos de Tomate feitos com pedaços de tomate

italianos frescos, com textura mais natural e encorpada.
 



330 g 12 un 18 meses

CERTIFICAÇÃO 
POR AUDITORIA

Passata;

Tradicional;

Manjericão;

Azeitona;

Picante.

E mais três sabores para compor um portfólio amplo e
diversificado.



CERTIFICAÇÃO 
POR AUDITORIA

Ketchup Tradicional;

Mostarda;

Barbecue.

 

Condimentos práticos e saudáveis
Com pedaços de tomate  em uma apresentação prática e fácil de

servir, atendendo tanto o varejo quanto food service.

270 g 12 un 12 meses



CERTIFICAÇÃO 
POR AUDITORIA

Ketchup Tradicional Zero;

Barbecue Zero.

 Linha ZERO
Sem adição de açúcar, zero calorias, com pedaços de

tomate e sem conservantes! 

270 g 12 un 12 meses



Limão;

Mostarda e Melado;

Italiano.

Molhos de salada caseiros
Sem adição de açúcar, com muitas ervas e sabor. 

Linha totalmente clean label.

CERTIFICAÇÃO 
POR AUDITORIA

270 g 12 un 12 meses



Pesto;

Chimichurri;

Cebola Roxa ao Vinho Tinto;

Pimenta Vermelha Suave;

Geleia de Pimenta.

Sabor, textura e versatilidade
Molhos para qualquer ocasião do dia a dia.

Receitas exclusivas feitas com ingredientes frescos.

CERTIFICAÇÃO 
POR AUDITORIA

165 g 12 un 18 meses



Tradicional;

Com Especiarias;

Com Goiaba.

Ketchups feitos com tomates frescos
Com pedacinhos, pouco sal e um sabor que nenhum

outro ketchup do mercado tem.

CERTIFICAÇÃO 
POR AUDITORIA

330 g 12 un 18 meses



Barbecue;

Relish de Pepino com Gengibre;

Sweet Chilli de Maracujá.

Molhos especiais
 Que combinam com grelhados, sanduíches e saladas,

trazendo versatilidade e diferenciação ao portfólio.

CERTIFICAÇÃO 
POR AUDITORIA

330 g 12 un 18 meses



CERTIFICAÇÃO 
POR AUDITORIA

Berinjela Agridoce;

Berinjela com Cogumelos;

Abobrinha com Tomate e Ervas;

Tomate com Azeitona Preta;

Tomate com Shimeji e Shiitake.

Sabores inovadores e deliciosos
Antepastos artesanais feitos com pedaços de legumes e

temperados na medida certa.

165 g 12 un 18 meses



CERTIFICAÇÃO 
POR AUDITORIA

Ketchup Barbecue Mostarda Ketchup ZEROBarbecue ZERO

Ketchup 
Tradicional

Ketchup 
com Especiarias

Ketchup 
com Goiaba

Barbecue Relish 
de Pepino 

com Gengibre

Sweet Chilli 
de Maracujá

Limão Mostarda
e Melado

Italiano

Molho de Tomate
Italiano

Bag de 5 kg

Pesto (vegano) Chimichurri Pimenta 
Vermelha Suave

Geleia 
de Pimenta

Cebola
Roxa ao

Vinho Tinto

Tomate com 
Shimeji e Shiitake

Tomate com 
Azeitona Preta

Berinjela 
Agridoce 

Berinjela 
com Cogumelos

Abobrinha com
Tomate e Ervas Manjericão  Azeitona  Picante  Tradicional  Passata



Lançada em Junho de 2015, 
a Legurmê vem conquistando seu espaço 

no mercado de orgânicos com produtos inovadores e
mostrando que é possível produzir alimentos saudáveis

sem abrir mão do sabor e do respeito pelo meio ambiente.
 

Presente nas principais redes de supermercado, empórios
e lojas de produtos naturais do país, a empresa é reconhecida

por ter uma equipe dedicada, oferecendo um atendimento
rápido e de qualidade.

 
São 30 produtos entre ketchups, barbecue, mostarda, molhos de 

salada, molhos de tomate, molho pesto, molhos de pimenta e
antepastos de legumes. Todos os produtos são orgânicos, sem
conservantes, sem glúten, veganos e feitos com ingredientes

frescos.
 

Além dos produtos com a marca Legurmê, a empresa
tem em seu portfólio de marca própria clientes

como Grupo Pão de Açúcar, Carrefour, 
St. Marche e Sakura. 

 
 

#orgânicodeverdade

www.legurme.com.br @legurme /legurme

(11) 3368-7786  (11) 95337-5531

Contatos:     comercial@legurme.com.br
marketing@legurme.com.br 


