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  O snack + 
 saudável!



O melhor da fruta fresca cortada

Na Naturae®, produzimos 
alimentos simples, baseados 

apenas em elementos naturais, 
mas capazes de fazer a diferença. 

Trabalhamos com produtos 
tradicionais, mas que agora 

apresentam mais benefícios do 
que nunca.

“ “
pronto para levar consigo!

fruta fresca
cortada

2 3

Natural
Cold Process®

Tecnologia HPP

Adequado
para veganos

Sem glúten Sem adição
de açúcar

Sem conservantes
químicos

Sem tratamentos 
térmicos agressivos

Até 40 dias em
refrigeração

Mantém-se 4h
fora do frigorífico

2015 2016 - 2017

Selo de Excelência em I&D Prêmio Nacional 2019 & 
Prêmio Internacional 2020
de Inovação Sustentável

Melhor Empresa Empresarial 
em Espanha

2019 - 2020

O nosso processo de produção faz a diferença.
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Imagine levar consigo uma dose da sua fruta 
favorita, como por exemplo um melão, uma 
melancia ou um ananás. Ideal para comer no 
trabalho, para as crianças como snack ou no 
intervalo da escola, em casa sem perder tempo 
cortando frutas, para ir à praia ou para excursões, 
para fazer uma pausa no ginásio... 

As nossas melancias e melões são 
cultivados e selecionados de acordo com 
os mais elevados standards de qualidade 
do maior produtor europeu. 

Genética FHASION + Tecnologia HPP 
que multiplicam por 10 a vida útil do 
produto, atingindo até 40 dias.

Conserva-se por 4 horas sem 
refrigeração.

das pessoas querem consumir melancia, 
melão e abacaxi durante os 12 meses do ano.

das crianças em idade escolar que têm 
dificuldade para comer fruta nas pausas da 
escola ou no lanche da tarde.

das famílias unipessoais, para as quais não há 
formatos de dose única.

dos trabalhadores comem no trabalho e não 
têm fruta no formato de conveniência.

Agora tudo isto é possível 
graças à Naturae®

Qual é o público-alvo do produto?

Qual é a principal diferença tecnológica em 
relação a outras frutas frescas cortadas?

  O snack + 
 saudável!

5*Os dados estatísticos mencionados foram obtidos de fontes 
oficiais e relacionam-se com a UE.

33%

20%

33%

10%



O nosso processo de produção 
faz a diferença.

Quais são as vantagens
para o consumidor? 

Quais são as vantagens 
para a grande superfície?
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Tecnología HPP
No more chemical preservatives or 
pathogens in fresh cut fruit

 
A inovadora tecnologia HPP é a melhor alternativa à pasteurização e 
ao uso de conservantes químicos.
Para eliminar patógenos, alimentos pré-embalados são submetidos a 
alta pressão por curtos períodos de tempo. As altas pressões reduzem a 
flora microbiológica tão efetivamente quanto os tratamentos térmicos, 
mas o processamento a frio não resulta em alterações nas propriedades 
saudáveis dos alimentos, e a adição de conservantes químicos não é 
necessária. 

Natural Cold Process®  
A extração mais natural

O método de extração de Naturae® com tecnologia Cold Press permite 
preservar intactos todos os nutrientes de legumes e frutas. Isso maximiza o 
conteúdo de vitaminas e minerais e minimiza a oxidação, resultando em sucos 
naturais, saudáveis e cheios de sabor. 

Snack 
Naturae

Fruta
cortada 
convencional

4 horas fora do frigorífico: Para ser desfrutado onde  
e quando desejar

Saudável: sem conservantes, sem tratamento térmico,  
sem adição de açúcares

Take-away em dose única ou em embalagens de três 
(melancia, melão e ananás)

Sem risco: tratado contra Listeria, Salmonella, E.Coli

Estanque: Livre de contaminações, para ser levado para 
onde quiser

Fácil de comer: inclui garfo e palha reutilizáveis

Disponível os 12 meses por ano

Snack 
Naturae

Fruta
cortada 
convencional

Vida útil mais longa: menos desperdício e menores custos

Vida útil mais longa: processos de picking mais eficientes 
nas lojas

Um novo formato de conveniência que aumenta o nicho de 
mercado: maior rotação

Publicidade em televisão, mídia impressa, escolas, eventos 
desportivos, etc.
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Ingredientes: melancia (100%) Ingredientes: melão (100%) Ingredientes: abacaxi (100%)
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A nossa gama de 
frutas frescas 
cortadas

Graças aos nossos inovadores 
processos Cold Press® e HPP, a 
Naturae® orgulha-se de apresentar-
lhe a nossa nova linha de frutas 
frescas cortadas, que nos permite 
desfrutar do melhor da melancia, 
melão ou ananás em qualquer 
momento e com as suas propriedades 
e benefícios intactos.

A melhor forma de desfrutar todos os 
dias da nossa fruta favorita!

Melão fresco em pedaços  
com sumo natural

Abacaxi fresco em pedaços 
com sumo natural

Melancia fresca em pedaços 
com sumo natural

Informação nutricional 
(por 100 ml/IR*): 

Energia (kJ/kcal)
Hidratos de carbono (g)
   açúcares (g)
Gordura (g)
   gordura saturada (g)
Proteínas (g)
Sal (g)

*IR: Ingestão de referência de um adulto 
médio (8.400 kJ/ 2.000 kcal)

Informação nutricional 
(por 100 ml/IR*): 

Energia (kJ/kcal)
Hidratos de carbono (g)
   açúcares (g)
Gordura (g)
   gordura saturada (g)
Proteínas (g)
Sal (g)

*IR: Ingestão de referência de um adulto 
médio (8.400 kJ/ 2.000 kcal)

Informação nutricional 
(por 100 ml/IR*): 

Energia (kJ/kcal)
Hidratos de carbono (g)
   açúcares (g)
Gordura (g)
   gordura saturada (g)
Proteínas (g)
Sal (g)

*IR: Ingestão de referência de um adulto 
médio (8.400 kJ/ 2.000 kcal)

168/40 
9,1 
8,7  
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<1%
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5,7 
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219/52 
12,4 
10,7 
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www.naturae.es
@enaturae

YumYum!
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Biofactoría Naturae et Salus, S.A.
Avenida del euro 24, plot 8. 47009 Valladolid (Espanha)

info@e-naturae.com

www.naturae.es

@enaturae

Tel: +34 983 100 786


