




Informações adicionais:

Marca Pioneira na Fabricação de Refrescos.

10 deliciosos sabores

Rende 2 litros. Excelente custo-benefício 

(MELHOR PREÇO POR COPO). 

Fórmulas balanceadas.

Ingredientes de Qualidade

Apenas 4 kcal por copo

Baixo teor de sódio

Fonte de vitamina C

Praticidade, diversão, refrescância e 

sabor. 

Sabores famosos como: Groselha e 
framboesa. 

Com polpa de Fruta

Display com 20 unidades de 12g

12g

por 

unidade

18
meses de

validade

156

caixas 

por palete

2.184 
caixas 

por truck

10
displays 

por caixa

4.056

caixas
por carreta

200

unidades

por caixa

| Sabores e benefícios 
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GLUP | Melhor custo beneficio 
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Certificado no Programa 

Pró Amendoim, que garante 

aos consumidores que são

alimentos seguros.





•

•

•

•

•

Certificado no Programa 

Pró Amendoim, que garante 

aos consumidores que são

alimentos seguros.





Certificado no Programa 

Pró Amendoim, que garante 

aos consumidores que são

alimentos seguros.

•

•

•

•

•



OVINHO DE AMENDOIM
50g // 150g // 600g 
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UMA NOVA 
FORMA 
DE VIVER 
SAUDÁVEL!



BARRA
REGULAR

A BARRA QUE 
SALVA VIDAS! 

Perfeitas para matar 
a fome ou a vontade de
comer um doce a qualquer 
momento do dia!

Display 12x30g Cartucho 2x30g

Disponíveis 
nas versões: 

BARRA DE NUTS ENJOY ORIGINAL 
SKU de barras mais vendido e 
distribuído no Brasil.
(Nilsen, 2019) 

Feita com 
castanhas 
INTEIRAS.

5 sabores 
MAIOR 
VARIEDADE da 
categoria.

Sem

GLÚTEN,.

Kcal No máximo 142 
Kcal por porção. 

Sem

LACTOSE.



A BARRA DE NUTS ENJOY REGULAR 
é a primeira e mais vendida barra a 

base de castanhas do Brasil. 

CRANBERRY
A combinação perfeita das nuts e 

cranberry. Deliciosa, saudável e super 
antioxidante! 

ORIGINAL
Clássica e deliciosa. Doce na medida 
certa, dá para sentir o sabor das nuts

como deve ser!

COCO + AMÊNDOAS 
O irresistível sabor do coco com um 

toque de amêndoas. Mais saciedade, 
saúde e sabor!  

SEMENTES 
A combinação inusitada do sabor e 

benefícios das nuts e sementes. Rica, 
nutritiva e muito saborosa! 

NOZES + CANELA 
O sabor diferenciado da noz com 
um toque de canela. Deliciosa e 

super termogênica! 

BARRA
REGULAR



BARRA
ZERO

PARA QUEM CORTOU
O AÇÚCAR DA DIETA! 

E também para quem quer 
reduzir as calorias ou não pode 
ingerir açúcar na alimentação.

Display 12x25g Cartucho 2x25g

Disponível 
nas versões: 

Sem GLÚTEN.

3 SABORES 

Disponíveis

Kcal

Mais

SACIEDADE.

SAUDÁVEI
S e 
altamente 
NUTRITIVA
S.

Sem LACTOSE.

Mesmo sabor e textura da Barra 
Regular na versão ZERO ADIÇÃO DE 
AÇÚCARES.

Dicas de consumo: lanches 
intermediários, sobremesas e etc, 



BARRA
ZERO

A BARRA DE NUTS ENJOY ZERO 
tem o mesmo sabor e qualidade da regular, com uma 

coisa a mais, quer dizer a menos: ZERO AÇÚCAR!

AMEIXA + COCO
A combinação tradicional e deliciosa

da ameixa com o coco. 
Rica em fibras e muito sabor! 

AVELÃ + NIBS DE CACAU
Sabor característico e 

super antioxidante do nibs de cacau. 
Deliciosa e funcional! 

BANANA + DAMASCO 
O toque adocicado da 

banana com o cítrico do damasco. 
Deliciosa e diferenciada! 



BARRA DE
PROTEINA

PARA QUEM BUSCA 
MAIS NUTRIÇÃO E 
SABOR! 

Forma prática e saudável de 
consumir castanhas, frutas e 
proteínas. 

Display 12x35g Cartucho 2x35g

Disponível 
nas versões: 

A demanda por produtos com aporte 
de proteínas de fonte vegetal, está em 
constante crescente no mercado - Dados 
Mintel – Trends 2021

proteína de 
SOJA não 
transgênica. 

Kcal
161kcal

por porção

Sem 

LACTOSE.

Mais

SACIEDADE.

SAUDÁVEIS
e altamente 
NUTRITIVAS.

Adoçado 
com açúcar 
de COCO e 
MEL.

Sem
GLÚTEN.

Feito com 
castanhas

INTEIRAS.

3 SABORES 

Disponíveis



A BARRA DE NUTS ENJOY PROTEÍNA
é a primeira e única barra a base de 

castanhas com proteína vegetal do Brasil.

BARRA DE
PROTEINA

BANANA + CANELA

A combinação tradicional dos 

sabores da banana e da canela, 

com um toque especial das nuts.

CRANBERRY + AMARANTO

Super antioxidante e nutritiva!

Perfeita para aquele lanchinho

prático e delicioso. 

COCO + AMÊNDOAS 

Funcional, deliciosa, rica em fibras e 

gorduras boas dos seus ingredientes. 

Perfeita para proporcionar +

saciedade. 















3 sabores

Sem glúten

Sem lactose

Sem adição de açúcares

Veganas 

Sem conservantes ou aditivos

Adoçada com tâmaras

Cerca de 80Kcal por barra

Saborosa e nutritiva 

Informações adicionais:

BARRAS DE FRUTAS

25g por 
unidade

12 meses de
validade

85 caixas 
por palete

1.190 caixas 
por truck

6 displays
por caixa

2.210 caixas
por carreta

Maçã com 
Canela

Ref.: 220425

Banana com
Cacau

Ref.: 220422

Banana com
Proteína

Ref.: 220428



SAUDÁVEL
E SABOROSA



Original Linhaça 
Dourada

PENNE

Ref.: 220479 Ref.: 220481 500g
por 

unidade

12
meses de
validade

90
caixas 

por palete

1.260
caixas 

por truck

10
unidades
por caixa

2.340
caixas

por carreta

Feito com no máximo 2 ingredientes

Feito à base de milho.

Com ingredientes NÃO transgênicos.

ZERO Glúten. 

ZERO Lactose.

SEM Açúcar.

ZERO Sódio.  

SEM Aditivos.

Processos tecnológicos de produção. 

Rico em vitaminas, fibras e minerais. 

Ajuda na saúde do coração. 

Produto vegano.

Rico em proteínas vegetais. 

Para toda família. 

Informações adicionais:
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Original Quinoa

500g
por 

unidade

12
meses de
validade

90
caixas 

por palete

1.260
caixas 

por truck

10
unidades
por caixa

2.340
caixas

por carreta

Ref.: 220483 Ref.: 220485

Feito com no máximo 2 ingredientes.

Feito à base de milho.

Com ingredientes NÃO transgênicos.

ZERO Glúten. 

ZERO Lactose.

SEM Açúcar.

ZERO Sódio.  

SEM Aditivos.

Processos tecnológicos de produção. 

Rico em vitaminas, fibras e minerais. 

Ajuda na saúde do coração. 

Produto vegano.

Rico em proteínas vegetais. 

Para toda família. 

Informações adicionais:
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FUSILLI



OBRIGADO!

Site LinkedIn Catálogo

https://enovafoods.com.br/
https://www.linkedin.com/company/enovafoods/mycompany/
https://enovafoods.com.br/catalogo/

