
Ficha técnica 
de produtos



abobrinha com
tomate e ervas
O tomate e a crocância da abobrinha dão um toque especial em 
saladas e massas, além de combinar com pães frescos e um 
queijo branco.

Peso líq.: 165g  Validade: 18 meses

Quantidade por porção de 40g 
(2 colheres de sopa)

%VD*

Valor energético 21 kcal = 89kj 1%

Carboidratos 3,0 g 1%

Proteínas 0,7 g 1%

Gorduras totais 1,0 g 2%

Fibra Alimentar 0,8 g 3%

Sódio 77 mg 3%

Não contém quantidades significativas de gorduras saturadas, gorduras trans e 
colesterol.
*% Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus 
valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 
energéticas.

Ingredientes:
Abobrinha italiana*, tomate italiano*, cebola*, azeite de oliva 
extra virgem, vinagre*,açúcar demerara*, alho, sal rosa do 
Himalaia, manjericão*, orégano, pimenta preta e espessante 
goma xantana.
*Ingredientes orgânicos
NÃO CONTÉM GLÚTEN
ALÉRGICOS: PODE CONTER CASTANHA DE CAJU E DERIVADOS DE 
SOJA.

Tabela Nutricional



berinjela com
cogumelos
A textura do cogumelo fresco e o sabor
da berinjela combinam com pães e torradas, mas também fica
ótimo em saladas, massas e molhos brancos.

Peso líq.: 165g  Validade: 18 meses

Quantidade por porção de 40g 
(2 colheres de sopa)

%VD*

Valor energético 16 kcal = 69 kj 1%

Carboidratos 2,8 g 1%

Proteínas 0,7 g 1%

Gorduras totais 0,5 g 1%

Fibra Alimentar 1,2 g 5%

Sódio 53 mg 2%

Não contém quantidades significativas de gorduras saturadas, gorduras trans e 
colesterol.
*% Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus 
valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 
energéticas.

Ingredientes:
Berinjela*, cebola*, cogumelo*, azeitonas pretas, vinagre*, 
salsa*, manjericão*, azeite de oliva extra virgem, alho, sal 
rosa do Himalaia, orégano e espessante goma xantana.

*Ingredientes orgânicos
NÃO CONTÉM GLÚTEN
ALÉRGICOS: PODE CONTER CASTANHA DE CAJU E 
DERIVADOS DE SOJA.

Tabela Nutricional



berinjela
agridoce
Levemente adocicado e com uma textura cremosa, acompanha
um queijo mais curado e torradas. Também é ideal como recheio
de salgados e tapiocas.

Peso líq.: 165g  Validade: 18 meses

Quantidade por porção de 40g 
(2 colheres de sopa)

%VD*

Valor energético 27 kcal = 113 kj 1%

Carboidratos 4,7 g 2%

Proteínas 0,7 g 1%

Gorduras totais 0,9 g 1%

Fibra Alimentar 1,2 g 5%

Sódio 77 mg 3%

Não contém quantidades significativas de gorduras saturadas, gorduras trans e 
colesterol.
*% Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus 
valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 
energéticas.

Ingredientes:
Berinjela*, tomate*, cebola*, aceto balsâmico, açúcar 
demerara*, azeite de oliva extra virgem, sal rosa do Himalaia 
e espessante goma xantana.

*Ingredientes orgânicos
NÃO CONTÉM GLÚTEN
ALÉRGICOS: PODE CONTER CASTANHA DE CAJU E 
DERIVADOS DE SOJA.

Tabela Nutricional



tomate com 
shimeji e shiitake

O tomate é levemente desidratado e assado, podendo ser usado
em massas, molhos, risotos, saladas, bruschettas e pizzas.

Peso líq.: 165g  Validade: 18 meses

Quantidade por porção de 40g 
(2 colheres de sopa)

%VD*

Valor energético 14 kcal = 60 kj 1%

Carboidratos 2,0 g 1%

Proteínas 0,7 g 1%

Gorduras totais 0,6 g 1%

Fibra Alimentar 0,8 g 3%

Sódio 78 mg 3%

Não contém quantidades significativas de gorduras trans e colesterol.
*% Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus 
valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 
energéticas.

Ingredientes:
Tomate italiano*, shimeji*, shiitake, azeite de oliva extra 
virgem, alho*, sal rosa do Himalaia, vinagre*, pimenta preta 
e espessante goma xantana.

*Ingredientes orgânicos
NÃO CONTÉM GLÚTEN
ALÉRGICOS: PODE CONTER CASTANHA DE CAJU E 
DERIVADOS DE SOJA.

Tabela Nutricional



tomate com 
azeitona preta
O tomate é levemente desidratado e assado, podendo ser usado
em massas, molhos, risotos, saladas, bruschettas e pizzas.

Peso líq.: 165g  Validade: 18 meses

Quantidade por porção de 40g 
(2 colheres de sopa)

%VD*

Valor energético 16 kcal = 67 kj 1%

Carboidratos 2,0 g 1%

Proteínas 0,7 g 1%

Gorduras totais 0,6 g 1%

Fibra Alimentar 0,8 g 3%

Sódio 78 mg 3%

Não contém quantidades significativas de gorduras trans e colesterol.
*% Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus 
valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 
energéticas.

Ingredientes:
Tomate italiano*, azeitona preta, cebola*, azeite de oliva 
extra virgem, alho*, sal rosa do Himalaia, vinagre*, orégano, 
pimenta preta e espessante goma xantana.

*Ingredientes orgânicos
NÃO CONTÉM GLÚTEN
ALÉRGICOS: PODE CONTER CASTANHA DE CAJU E 
DERIVADOS DE SOJA.

Tabela Nutricional



Quantidade por porção de 20g 
(1 colher de sopa)

%VD*

Valor energético 50 kcal = 208 kj 2%

Carboidratos 1,3 g 0%

Proteínas 0,5 g 1%

Gorduras totais 4,9 g 9%

Gorduras saturadas 0,8 g 3%

Fibra Alimentar 0,4 g 2%

Sódio 79 mg 3%

Não contém quantidades significativas de gorduras trans e colesterol.
*% Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus 
valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 
energéticas.

Ingredientes:
Manjericão*, abobrinha italiana*, óleo vegetal*, castanha 
de caju*, vinagre*, sal rosa do Himalaia, alho, pimenta preta 
e espessante goma xantana.

*Ingredientes orgânicos
NÃO CONTÉM GLÚTEN
ALÉRGICOS: PODE CONTER CASTANHA DE CAJU E 
DERIVADOS DE SOJA.

molho
pesto
Nossa versão vegana do molho pesto, sem queijo. Uma mistura 
de sensações, com o aroma do manjericão, cremosidade da 
abobrinha e a crocância da castanha de caju.
Excelênte com massas e sanduíches

Peso líq.: 165g  Validade: 18 meses

Tabela Nutricional



Quantidade por porção de 20g 
(1 colher de sopa)

%VD*

Valor energético 39 kcal = 163 kj 2%

Carboidratos 1,3 g 1%

Proteínas 0,4 g 1%

Gorduras totais 3,8 g 7%

Gorduras saturadas 0,5 g 2%

Sódio 63 mg 3%

Não contém quantidades significativas de gorduras trans e colesterol.
*% Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus 
valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 
energéticas.

Ingredientes:
Salsa*, tomate*, óleo vegetal*, cebola*, água, vinagre*, 
alho*, orégano, tomate desidratado, sal rosa do Himalaia e 
pimenta calabresa.

*Ingredientes orgânicos
NÃO CONTÉM GLÚTEN
ALÉRGICOS: PODE CONTER CASTANHA DE CAJU E 
DERIVADOS DE SOJA.

molho
chimichurri

O tradicional molho argentino e uruguaio, levemente picante e 
muito aromático. Bastante versátil, fica ótimo com grelhados, 
sanduíches e molhos

Peso líq.: 165g  Validade: 18 meses

Tabela Nutricional



cebola roxa
ao vinho tinto
O sabor do vinho Cabernet Sauvignon e a doçura da cebola roxa
combinam com sanduíches, legumes grelhados, tofu e cogumelos
salteados.

Peso líq.: 210g  Validade: 18 meses

Quantidade por porção de 40g 
(2 colheres de sopa)

%VD*

Valor energético 53 kcal = 223 kj 3%

Carboidratos 12,9 g 4%

Proteínas 0,4 g 1%

Gorduras totais 0 g 0%

Fibra Alimentar 0,5 g 2%

Sódio 81 mg 3%

Não contém quantidades significativas de gorduras saturadas, gorduras trans e 
colesterol.
*% Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus 
valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 
energéticas.

Ingredientes:
Cebola roxa*, Açúcar demerara*, vinagre de vinho tinto*, 
água, vinho tinto, sal rosa do Himalaia, pimenta preta, louro, 
tomilho  e espessantes amido de mandioca e goma xantana.

*Ingredientes orgânicos
NÃO CONTÉM GLÚTEN
ALÉRGICOS: PODE CONTER CASTANHA DE CAJU E 
DERIVADOS DE SOJA.

Tabela Nutricional



Quantidade por porção de 20g 
(1 colher de sopa)

%VD*

Valor energético 6 kcal = 27 kj 0%

Carboidratos 1,4 g 0%

Proteínas 0,4 g 0%

Gorduras totais 0,0 g 0%

Gorduras saturadas 0,0 g 0%

Fibra Alimentar 0,0 g 0%

Sódio 56 mg 2%

Não contém quantidades significativas de gorduras trans e colesterol.
*% Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus 
valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 
energéticas.

Ingredientes:
Tomate*, pimenta biquinho*, cebola*, alho*, pimenta dedo 
de moça*, sal rosa do Himalaia e espessante goma xantana.

*Ingredientes orgânicos
NÃO CONTÉM GLÚTEN
ALÉRGICOS: PODE CONTER CASTANHA DE CAJU E 
DERIVADOS DE SOJA.

molho de pimenta
vermelha suave
O molho traz uma base de tomates italianos maduros, com um 
equilíbrio entre o sabor e o aroma da pimenta biquinho com a 
ardência da pimenta dedo de moça. 
Experimente com massas e molhos

Peso líq.: 165g  Validade: 18 meses

Tabela Nutricional



Quantidade por porção de 20g 
(1 colher de sopa)

%VD*

Valor energético 51 kcal = 212 kj 3%

Carboidratos 13,0 g 4%

Proteínas 0 g 0%

Gorduras totais 0 g 0%

Gorduras saturadas 0 g 0%

Fibra Alimentar 0,0 g 0%

Sódio 0 mg 0%

Não contém quantidades significativas de gorduras trans e colesterol.
*% Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus 
valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 
energéticas.

Ingredientes:
Açúcar*, água, limão*, pimenta dedo de moça* e 
espessante pectina cítrica.

*Ingredientes orgânicos
NÃO CONTÉM GLÚTEN
ALÉRGICOS: PODE CONTER CASTANHA DE CAJU E 
DERIVADOS DE SOJA.

Peso líq.: 210g  Validade: 18 meses

geleia de
pimenta
Textura firme e macia, com pedaços de pimenta dedo de moça  
sem exagero. Diferente de outras geleias do mercado, não 
utilizamos acidulantes artificiais, só o toque azedinho do limão
que dá um sabor todo especial

Tabela Nutricional



Quantidade por porção de 12g 
(1 colher de sopa)

%VD*

Valor energético 8 kcal = 33 kj 1%

Carboidratos 1,9g 1%

Proteínas 0,0g 0%

Gorduras totais 0,0g 0%

Gorduras saturadas 0,0g 0%

Fibra Alimentar 0,0g 0%

Sódio 51mg 2%

Não contém quantidades significativas de gorduras trans e colesterol.
*% Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus 
valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 
energéticas.

Ingredientes:
Tomate italiano*, polpa de tomate, açúcar cristal*, vinagre*, 
açúcar mascavo*, sal rosa do Himalaia, cebola, alho e 
espessante goma xantana.

*Ingredientes orgânicos
NÃO CONTÉM GLÚTEN
ALÉRGICOS: PODE CONTER CASTANHA DE CAJU E 
DERIVADOS DE SOJA.

Peso líq.: 330g  Validade: 18 meses

ketchup 
tradicional
Ketchup artesanal, feito com tomates italianos frescos, de textura
rústica e ricamente temperado. 15% menos de açúcar que as 
marcas líderes tradicionais

Tabela Nutricional



Quantidade por porção de 12g 
(1 colher de sopa)

%VD*

Valor energético 11 kcal = 47 kj 1%

Carboidratos 2,7g 1%

Proteínas 0,0g 0%

Gorduras totais 0,0g 0%

Gorduras saturadas 0,0g 0%

Fibra Alimentar 0,0g 0%

Sódio 54mg 2%

Não contém quantidades significativas de gorduras trans e colesterol.
*% Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus 
valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 
energéticas.

Ingredientes:
Tomate italiano*, açúcar*, polpa de tomate, vinagre*, 
açúcar mascavo*, sal rosa do Himalaia, cebola, 
condimentos, alho e espessante goma xantana.

*Ingredientes orgânicos
NÃO CONTÉM GLÚTEN
ALÉRGICOS: PODE CONTER CASTANHA DE CAJU E 
DERIVADOS DE SOJA.

ketchup com
especiarias

Ketchup artesanal, feito com tomates italianos frescos, de textura
rústica e ricamente temperado com especiarias. 15% menos de 
açúcar que as marcas líderes tradicionais

Peso líq.: 330g  Validade: 18 meses

Tabela Nutricional



Quantidade por porção de 12g 
(1 colher de sopa)

%VD*

Valor energético 12 kcal = 52 kj 1%

Carboidratos 3,0 g 1%

Proteínas 0,0g 0%

Gorduras totais 0,0g 0%

Gorduras saturadas 0,0g 0%

Fibra Alimentar 0,0g 0%

Sódio 56mg 2%

Não contém quantidades significativas de gorduras trans e colesterol.
*% Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus 
valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 
energéticas.

Ingredientes:
Tomate italiano*, goiaba*, açúcar*, polpa de tomate, 
vinagre*, açúcar mascavo*, sal rosa do Himalaia, cebola, 
alho e espessante goma xantana.

*Ingredientes orgânicos
NÃO CONTÉM GLÚTEN
ALÉRGICOS: PODE CONTER CASTANHA DE CAJU E 
DERIVADOS DE SOJA.

Peso líq.: 330g  Validade: 18 meses

ketchup 
com goiaba
Ketchup artesanal, feito com tomates italianos frescos, de textura
rústica e com um fundo de goiaba. 15% menos de açúcar que as 
marcas líderes tradicionais

Tabela Nutricional



Quantidade por porção de 12g 
(1 colher de sopa)

%VD*

Valor energético 8 kcal = 33 kj 0%

Carboidratos 1,9g 1%

Proteínas 0,0g 0%

Gorduras totais 0,0g 0%

Gorduras saturadas 0,0g 0%

Fibra Alimentar 0,0g 0%

Sódio 57mg 2%

Não contém quantidades significativas de gorduras trans e colesterol.
*% Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus 
valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 
energéticas.

Ingredientes:
Tomate italiano*, açúcar*, polpa de tomate, vinagre*, açúcar 
mascavo*, sal rosa do Himalaia, cebola, alho, aroma natural 
de fumaça, corante natural caramelo I e espessante goma 
xantana.

*Ingredientes orgânicos
NÃO CONTÉM GLÚTEN
ALÉRGICOS: PODE CONTER CASTANHA DE CAJU E 
DERIVADOS DE SOJA.

molho 
barbecue

Barbecue artesanal, feito com tomates italianos frescos, de 
textura rústica, aroma defumado, ricamente temperado e 
coloração escura. 

Peso líq.: 330g  Validade: 18 meses

Tabela Nutricional



Quantidade por porção de 12g 
(1 colher de sopa)

%VD*

Valor energético 16 kcal = 65 kj 1%

Carboidratos 4,0g 1%

Proteínas 0,0g 0%

Gorduras totais 0,0g 0%

Gorduras saturadas 0 g 0%

Fibra Alimentar 0,0g 0%

Sódio 30mg 1%

Não contém quantidades significativas de gorduras trans e colesterol.
*% Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus 
valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 
energéticas.

Ingredientes:
Água, maracujá*, açúcar*, vinagre*, cebola*, pimenta dedo 
de moça, sal rosa do Himalaia e espesantes amido de 
mandioca e goma xantana.

*Ingredientes orgânicos
NÃO CONTÉM GLÚTEN
ALÉRGICOS: PODE CONTER CASTANHA DE CAJU E 
DERIVADOS DE SOJA.

Peso líq.: 330g  Validade: 18 meses

sweet chilli de
maracujá
Molho agridoce de sabor marcante, com base de maracuja fresco, 
sementes visíveis da fruta, e fundo picante da pimento dedo de 
moça. 

Tabela Nutricional



Quantidade por porção de 12g 
(1 colher de sopa)

%VD*

Valor energético 12 kcal = 48 kj 1%

Carboidratos 2,9g 1%

Proteínas 0,0g 0%

Gorduras totais 0,0g 0%

Gorduras saturadas 0,0g 0%

Fibra Alimentar 0,0g 0%

Sódio 32mg 1%

Não contém quantidades significativas de gorduras trans e colesterol.
*% Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus 
valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 
energéticas.

Ingredientes:
Pepino japonês*, açúcar demerara*, cebola*, vinagre*, 
gengibre, sal rosa do Himalaia e espessantes amido de 
mandioca e goma xantana.

*Ingredientes orgânicos
NÃO CONTÉM GLÚTEN
ALÉRGICOS: PODE CONTER CASTANHA DE CAJU E 
DERIVADOS DE SOJA.

relish de pepino 
com gengibre

Finas fatias de pepino japonês com sabor agridoce e uma leve
picância natural do gengibre. 

Peso líq.: 330g  Validade: 18 meses

Tabela Nutricional



Quantidade por porção de 60g 
(3 colheres de sopa)

%VD*

Valor energético 17 kcal = 73 kj 1%

Carboidratos 3,7g 1%

Proteínas 0,9g 1%

Gorduras totais 0,0g 0%

Gorduras saturadas 0,0g 0%

Fibra Alimentar 1,0g 4%

Sódio 77mg 3%

Não contém quantidades significativas de gorduras trans e colesterol.
*% Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus 
valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 
energéticas.

Ingredientes:
Tomate italiano*, sal rosa do Himalaia, açúcar demerara*, 
cebola, orégano, alho, pimenta preta. 

*Ingredientes orgânicos
NÃO CONTÉM GLÚTEN
ALÉRGICOS: PODE CONTER CASTANHA DE CAJU E 
DERIVADOS DE SOJA.

Peso líq.: 330g  Validade: 18 meses

molho de tomate
tradicional
Molho de tomates rústico, feito a partir de tomates italiano
frescos, naturalmente adocicados e com baixa acidez.

Tabela Nutricional



Quantidade por porção de 60g 
(3 colheres de sopa)

%VD*

Valor energético 18 kcal = 76 kj 1%

Carboidratos 3,9g 1%

Proteínas 0,9g 1%

Gorduras totais 0,0g 0%

Gorduras saturadas 0,1g 0%

Fibra Alimentar 1,0g 4%

Sódio 79mg 3%

Não contém quantidades significativas de gorduras trans e colesterol.
*% Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus 
valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 
energéticas.

Ingredientes:
Tomate italiano*, manjericão*, açúcar demerara*, sal rosa 
do Himalaia, cebola, alho, oregano, pimenta preta. 

*Ingredientes orgânicos
NÃO CONTÉM GLÚTEN
ALÉRGICOS: PODE CONTER CASTANHA DE CAJU E 
DERIVADOS DE SOJA.

molho de tomate
manjericão

Molho de tomates rústico, feito a partir de tomates italiano
frescos, naturalmente adocicados e com baixa acidez.

Peso líq.: 330g  Validade: 18 meses

Tabela Nutricional



Quantidade por porção de 60g 
(3 colheres de sopa)

%VD*

Valor energético 21 kcal = 88 kj 1%

Carboidratos 3,9g 1%

Proteínas 0,9g 1%

Gorduras totais 0,0g 0%

Gorduras saturadas 0,0g 0%

Fibra Alimentar 1,0g 4%

Sódio 77mg 3%

Não contém quantidades significativas de gorduras trans e colesterol.
*% Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus 
valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 
energéticas.

Ingredientes:
Tomate italiano*, sal rosa do Himalaia, açúcar demerara*, 
pimento dedo de moça, cebola, alho, orégano.

*Ingredientes orgânicos
NÃO CONTÉM GLÚTEN
ALÉRGICOS: PODE CONTER CASTANHA DE CAJU E 
DERIVADOS DE SOJA.

Peso líq.: 330g  Validade: 18 meses

molho de tomate
azeitona
Molho de tomates rústico, feito a partir de tomates italiano
frescos, naturalmente adocicados e com baixa acidez.

Tabela Nutricional



Quantidade por porção de 60g 
(3 colheres de sopa)

%VD*

Valor energético 19 kcal = 78 kj 1%

Carboidratos 4,0g 1%

Proteínas 0,9g 1%

Gorduras totais 0,0g 0%

Gorduras saturadas 0,0g 0%

Fibra Alimentar 1,0g 4%

Sódio 80mg 3%

Não contém quantidades significativas de gorduras trans e colesterol.
*% Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus 
valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 
energéticas.

Ingredientes:
Tomate italiano*, sal rosa do Himalaia, açúcar demerara*, 
pimento dedo de moça, cebola, alho, orégano.

*Ingredientes orgânicos
NÃO CONTÉM GLÚTEN
ALÉRGICOS: PODE CONTER CASTANHA DE CAJU E 
DERIVADOS DE SOJA.

molho de tomate
picante

Molho de tomates rústico, feito a partir de tomates italiano
frescos, naturalmente adocicados e com baixa acidez.

Peso líq.: 330g  Validade: 18 meses

Tabela Nutricional



Quantidade por porção de 12g 
(1 colher de sopa)

%VD*

Valor energético 8 kcal = 33 kj 0%

Carboidratos 1,9g 1%

Proteínas 0,0g 0%

Gorduras totais 0,0g 0%

Gorduras saturadas 0,0g 0%

Fibra Alimentar 0,0g 0%

Sódio 51mg 2%

Não contém quantidades significativas de gorduras trans e colesterol.
*% Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus 
valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 
energéticas.

Ingredientes:
Tomate italiano*, polpa de tomate, açúcar cristal*, vinagre*, 
açúcar mascavo*, sal rosa do Himalaia, cebola, alho e 
espessante goma xantana.

*Ingredientes orgânicos
NÃO CONTÉM GLÚTEN
ALÉRGICOS: PODE CONTER CASTANHA DE CAJU E 
DERIVADOS DE SOJA.

Peso líq.: 270g  Validade: 12 meses

ketchup

Ketchup artesanal, feito com tomates italianos frescos, de textura
rústica e ricamente temperado.

Tabela Nutricional



Quantidade por porção de 12g 
(1 colher de sopa)

%VD*

Valor energético 8 kcal = 33 kj 0%

Carboidratos 1,9g 1%

Proteínas 0,0g 0%

Gorduras totais 0,0g 0%

Gorduras saturadas 0,0g 0%

Fibra Alimentar 0,0g 0%

Sódio 57mg 2%

Não contém quantidades significativas de gorduras trans e colesterol.
*% Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus 
valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 
energéticas.

Ingredientes:
Tomate italiano*, açúcar*, polpa de tomate, vinagre*, 
açúcar mascavo*, sal rosa do Himalaia, cebola, alho, aroma 
natural de fumaça, corante natural caramelo I e espessante 
goma xantana.

*Ingredientes orgânicos
NÃO CONTÉM GLÚTEN
ALÉRGICOS: PODE CONTER CASTANHA DE CAJU E 
DERIVADOS DE SOJA.

barbecue

Barbecue artesanal, feito com tomates italianos frescos, de 
textura rústica, aroma defumado, ricamente temperado e 
coloração escura. 

Peso líq.: 270g  Validade: 12 meses

Tabela Nutricional



Quantidade por porção de 12g 
(1 colher de sopa)

%VD*

Valor energético 8 kcal = 32 kj 0%

Carboidratos 0,9g 0%

Proteínas 0,0g 0%

Gorduras totais 0,0g 0%

Gorduras saturadas 0,0g 0%

Fibra Alimentar 0,0g 0%

Sódio 47mg 2%

Não contém quantidades significativas de gorduras trans e colesterol.
*% Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus 
valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 
energéticas.

Ingredientes:
Água, vinagre*, mostarda*, sal rosa do Himalaia, cúrcuma, 
páprica e espessantes amido de mandioca e goma xantana.

*Ingredientes orgânicos
NÃO CONTÉM GLÚTEN
ALÉRGICOS: PODE CONTER CASTANHA DE CAJU E 
DERIVADOS DE SOJA.

Peso líq.: 270g  Validade: 12 meses

mostarda

Mostarda de sabor intenso, feita a partir de grãos de mostarda
orgânicos produzidos exclusivamente para a Legurmê por
agricultores parceiros. 

Tabela Nutricional



Quantidade por porção de 12g 
(1 colher de sopa)

%VD*

Valor energético 0 kcal = 0 kj 0%

Carboidratos 1,0g 0%

Proteínas 0,0g 0%

Gorduras totais 0,0g 0%

Gorduras saturadas 0,0g 0%

Fibra Alimentar 0,0g 1%

Sódio 20mg 1%

Não contém quantidades significativas de gorduras trans e colesterol.
*% Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus 
valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 
energéticas.

Ingredientes:
Tomate italiano*, polpa de tomate, vinagre*, cebola, sal rosa do 
Hiamalaia, alho, condimentos, stevia, aroma natural de fumaça, 
corante natural caramelo I e espessante goma xantana.

*Ingredientes orgânicos
NÃO CONTÉM GLÚTEN
ALÉRGICOS: PODE CONTER CASTANHA DE CAJU E 
DERIVADOS DE SOJA.

barbecue
zero
Barbecue artesanal, feito com tomates italianos frescos, de 
textura rústica, aroma defumado, ricamente temperado e 
coloração escura. Produto adoçado com stevia, sem adição de 
açúcar, zero calorias e baixo teor de sódio

Peso líq.: 270g  Validade: 12 meses
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Quantidade por porção de 12g 
(1 colher de sopa)

%VD*

Valor energético 0 kcal = 0 kj 0%

Carboidratos 0,9g 0%

Proteínas 0,0g 0%

Gorduras totais 0,0g 0%

Gorduras saturadas 0,0g 0%

Fibra Alimentar 0,0g 0%

Sódio 20mg 1%

Não contém quantidades significativas de gorduras trans e colesterol.
*% Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus 
valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 
energéticas.

Ingredientes:
Tomate italiano*, polpa de tomate, vinagre*, cebola, sal 
rosa do Himalaia, alho, condimentos, stevia e espessante 
goma xantana.

*Ingredientes orgânicos
NÃO CONTÉM GLÚTEN
ALÉRGICOS: PODE CONTER CASTANHA DE CAJU E 
DERIVADOS DE SOJA.

Peso líq.: 270g  Validade: 12 meses

ketchup 
zero
Ketchup artesanal, feito com tomates italianos frescos, de textura
rústica e ricamente temperado. Produto adoçado com stevia, sem
adição de açúcar, zero calorias e baixo teor de sódio

Tabela Nutricional



Quantidade por porção de 13g 
(1 colher de sopa)

%VD*

Valor energético 12 kcal = 49 kj 1%

Carboidratos 2,1g 1%

Proteínas 0,0g 0%

Gorduras totais 0,0g 0%

Gorduras saturadas 0,0g 0%

Fibra Alimentar 0,0g 0%

Sódio 80mg 3%

Não contém quantidades significativas de gorduras trans e colesterol.
*% Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus 
valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 
energéticas.

Ingredientes:
Água, melado de cana*, vinagre*, mostarda*, cenoura*, 
cebola*, sal rosa do Himalaia, cúrcuma, páprica, pimenta 
preta e espessante goma xantana.

*Ingredientes orgânicos
NÃO CONTÉM GLÚTEN
ALÉRGICOS: PODE CONTER CASTANHA DE CAJU E 
DERIVADOS DE SOJA.

Molho para Salada
Mostarda e Melado
Com um agridoce bem equilibrado, uma leve picância da 
mostarda e uma textura bem rústica devido aos grãos moídos da 
mostarda, é um molho que se destaca em qualquer prato. Use 
em saladas de folhas, com legumes cozidos ou assados, para 
temperar refogados e grelhados e em uma marinada

Peso líq.: 270g  Validade: 12 meses
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Quantidade por porção de 13g 
(1 colher de sopa)

%VD*

Valor energético 24 kcal = 100 kj 1%

Carboidratos 0,0g 0%

Proteínas 0,0g 0%

Gorduras totais 2,6g 5%

Gorduras saturadas 0,0g 0%

Fibra Alimentar 0,0g 0%

Sódio 92mg 4%

Não contém quantidades significativas de gorduras trans e colesterol.
*% Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus 
valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 
energéticas.

Ingredientes:
Água, óleo vegetal*, vinagre de vinho tinto*, aceto 
balsâmico*, sal rosa do Himalaia, cebola*, beterraba*, 
manjericão*, salsa*, alho*, orégano, pimenta preta e 
espessante goma xantana.

*Ingredientes orgânicos
NÃO CONTÉM GLÚTEN
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. PODE 
CONTER CASTANHA DE CAJU.

Peso líq.: 270g  Validade: 12 meses

Molho para Salada
Italiano
Para quem prefere o sabor do vinagre, esse molho é ideal. 
Combina a acidez do vinagre de vinho tinto, o sabor marcante do 
aceto balsâmico e o aroma do manjericão, salsa e orégano. Um 
molho completo para acompanhar salada de folhas, vegetais no 
vapor ou assados ou marinar tofu e espetinhos vegetarianos.
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Quantidade por porção de 13g 
(1 colher de sopa)

%VD*

Valor energético 22 kcal = 92 kj 1%

Carboidratos 0,0g 0%

Proteínas 0,0g 0%

Gorduras totais 2,4g 4%

Gorduras saturadas 0,0g 0%

Fibra Alimentar 0,0g 0%

Sódio 136mg 6%

Não contém quantidades significativas de gorduras trans e colesterol.
*% Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus 
valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 
energéticas.

Ingredientes:
Água, óleo vegetal*, limão*, sal rosa do Himalaia, vinagre*, 
cebola*, alho*, salsa*, pimenta preta e espessante goma 
xantana.

*Ingredientes orgânicos
NÃO CONTÉM GLÚTEN
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER 
CASTANHA DE CAJU.

Molho para Salada
Limão
Um molho com acidez equilibrada e bastante sabor de limão. Tem 
pedacinhos de cebola, alho e salsa… parece que foi feito na hora. 
Dá um toque refrescante em uma salada de folhas verdes e 
também pode ser usado como tempero de grelhados.

Peso líq.: 270g  Validade: 12 meses
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