
SAUDÁVEL
E SABOROSA



O PENNE é um tipo de massa curta em forma de 

cânula de pena (canudo), pensada para trazer leveza 

e indulgência para a sua receita. A ideia principal do 

Penne é que o molho envolva e preencha totalmente a 

massa, como se fosse uma forma de recheio. 

COMBINA COM QUAL MOLHO?

O formato da massa penne é ideal 

para combinar com molhos cremosos

e mais leves, que possam envolver 

a massa por inteiro. 

DICA: Experimente preparar saladas com o Penne Tivva, fica 

leve, deliciosa e super saudável. É a opção perfeita para o verão!

O PENNE ESTÁ ENTRE AS MASSAS MAIS CONSUMIDAS DO BRASIL! 

SUGESTÃO: 

- Ao sugo

- Bechamel

- Quatro queijos

- Pomodoro



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:

2



O FUSILLI, também conhecido popularmente como 

macarrão parafuso, é uma massa curta com curvas 

para que o molho possa envolver todo o macarrão, 

oferecendo uma massa suculenta e repleta de sabor. 

COMBINA COM QUAL MOLHO?

O formato de massa Fusilli adere bem aos 

molhos em geral, mas é ideal para combinar 

com molhos encorpados e com pedaços, 

que envolvam ou se prendam à massa.

DICA: Experimente preparar o Fusilli gratinado ao forno. 

Fica delicioso e é uma ótima opção para variar nas receitas. 

O FUSILLI É O FORMATO DE MASSA PREFERIDO DAS CRIANÇAS.

SUGESTÃO: 

- Bolonhesa

- Bechamel

- Pesto

- Funghi



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:

2

FUSILLI



MAIS SAUDÁVEL, NUTRITIVA, RICA EM FIBRAS E VITAMINAS.


