Empresa portuguesa criada em 1999, especializada em soluções de
fruta congelada, satisfazendo a procura de produtos naturais de
qualidade à base de fruta.
Inicia a sua atividade como importadora exclusiva em Portugal e
restante Europa, da Brasfrut, marca brasileira de polpas de fruta.
Com o aumento da procura de produtos naturais, a Casa da Fruta
investe na Indústria com a criação de uma unidade fabril que possibilita
o desenvolvimento e produção de produtos inovadores que satisfazem
o mercado nacional e internacional com soluções à base de frutas
naturais, nomeadamente o creme Native Açaí com açaí proveniente
da Amazónia e as bases de fruta Prime Fruits para cocktails e outras
soluções em exclusivo para o Horeca.

HISTÓRIA
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1999

2013

2018

A Casa da Fruta inicia a sua
atividade, pelo seu fundador
Luís Fagulha, como
importadora exclusiva em
Portugal e restante Europa, da
marca brasileira de polpas de
fruta Brasfrut,
satisfazendo a procura de
produtos naturais de
qualidade à base de fruta.

Com o aumento da procura de
produtos naturais, a Casa da Fruta
investe na Indústria com a criação
de uma unidade fabril que
possibilita o desenvolvimento e
produção de produtos inovadores
que satisfazem o mercado nacional
e internacional com soluções à base
de frutas naturais, nomeadamente
o creme Native Açaí com açaí
proveniente da Amazónia e as bases
de fruta Prime Fruits para cocktails
e outras soluções.

Numa política de expansão, a Casa
da Fruta muda de instalações para
um complexo industrial, que lhe
permite aumentar a produção dos
atuais produtos e investir em novas
soluções à base de fruta.

O nosso compromisso
Refletindo a nossa preocupação e compromisso em assegurar o fabrico de
produtos seguros bem como o cumprimento da legislação Europeia e
Nacional vigente, em matéria de Higiene e Segurança Alimentar,
a Casa da Fruta tem:
- Certificação FSSC22000
- Sistema HACCP para todos os produtos que fabrica, aplicando as
recomendações de Boas Práticas de Fabrico, Boas Práticas de Higiene e os
preceitos estabelecidos no Codex Alimentarius aplicáveis à sua atividade
industrial.

Equipados com tecnologia europeia,
desenvolvemos produtos inovadores,
adaptados às necessidades de cada mercado

Açaí.
A pequena baga da Amazónia
Atualmente é uma das frutas
brasileiras mais consumida em todo
o mundo
O açaí é um fruto de cor roxa ou preta,
proveniente da Amazónia, mede cerca de
1cm e apenas 5% é comestível (depois de
retirada a semente)
A palmeira açaizeiro tem uma altura média
de 20 a 30m que suporta entre 3 a 8 cachos
com 900 frutos aproximadamente

Amazónia
sustentável
Com a valorização do açaí foi
criada uma fonte de
rendimento para a população
local, evitando o abate da
palmeira açaizeiro para retirar o
palmito. As sementes do açaí e
as folhas da palmeira são ainda
aproveitadas para artesanato.

É o fruto com maior teor de
antioxidantes (17 vezes superior

Açaí.

O Super
alimento

aos Mirtilos e 83 vezes superior às
uvas)

É rico em Ácidos Gordos
Essenciais, Ómega 6 e
Ómega 9
Rico em cálcio e potássio
Fonte de ferro e fósforo
Promove o equilíbrio dos
níveis de colesterol

Os produtos

Produto
congelado

Native Açaí é um creme de açaí,
pronto a consumir, produzido com
polpa de açaí biológico da Amazónia e
extrato de guaraná. Tem uma textura
cremosa, sem corantes nem
conservantes.

SEM LACTOSE
 SEM GLÚTEN
 VEGAN
 SEM OGM

COPO 160ML

Embalagens premium de cartão
Com colher incorporada

Original
Produzido com polpa de açaí biológico
da Amazónia e extrato de guaraná.
Textura cremosa, sem corantes nem
conservantes.

0% Açúcar
Produzido com polpa de açaí
biológico da Amazónia, com extrato
de guaraná e adoçado apenas com
stevia. Textura cremosa, sem corantes
nem conservantes.

banana
Produzido com polpa de açaí
biológico da Amazónia com extrato
de guaraná e banana. Textura
cremosa, sem corantes nem
conservantes.

CUBAS 2,3LT

Embalagem de plástico
Formato profissional

originAL

0% Açúcar

Produzido com polpa de açaí
biológico da Amazónia e extrato
de guaraná. Tem uma textura
cremosa, sem corantes nem
conservantes.

Produzido com polpa de açaí
biológico da Amazónia, com
extrato de guaraná e adoçado
apenas com stevia. Textura
cremosa, sem corantes nem
conservantes.

O que nos torna
diferenciadores
Único
fabricante
europeu
A Casa da Fruta importa a
polpa de açaí biológica
diretamente da Amazónia
e produz o Native Açaí, na
sua indústria em Lisboa,
com base numa fórmula
exclusiva e constante.

Produzido com
tecnologia
avançada
Native Açaí é produzido com
tecnologia avançada e
respeitando as normas
europeias desta indústria no
que se refere a higiene e
segurança dos género
alimentícios, termos de
rastreabilidade, rotulagem,
alergéneos, OGM e
contaminates.

Elevada quantidade
de açaí
Até 65% de incorporação do
fruto na fórmula para um açaí
cremoso.

Longo prazo
de validade
A produção é semanal, o que
permite colocar no mercado
produtos com uma validade
de 24 meses.

Como se consome o Açaí?
No canal Horeca (emb. 2,3L)
o Açaí consome-se em:

• Taças/bowls (com fruta e outros ingredientes)
• Sobremesas (acompanhamento de crepes,
panquecas…)
• Smoothies

Native Açaí 160ml - On the Go

Embalagem com colher incorporada na tampa
para que possa ser consumido em qualquer lugar.
Pode ser ainda consumido com fruta, cereais ou
outros ingredientes

Recomendações
Para uma melhor experiência de consumo o produto
deve ser retirado do frio alguns minutos antes de ser
servido, para garantir uma textura ultra cremosa.
De preferência deve ser servido
a uma temperatura de -8º.

Conservação
Deve ser conservado congelado. Evitar variações
bruscas de temperatura. Depois de descongelado,
não voltar a congelar.

Material POS
Disponibilizamos* aos nossos
clientes HORECA, diversas peças de
divulgação dos produtos no ponto
de venda

Poster plastificado
produtos Native

Poster plastificado Taça Native

*não dispensa a consulta das condições

Mini x-banner
taça

Ativação de marca
A marca tem investido no
corrente ano, na comunicação da
marca, nas redes sociais
(facebook e instagram), no seu
website, e em eventos de ativação
de marca de forma a promover a
notoriedade da marca junto do
consumidor.

Comunicação
Reforça a sua presença também na media
impressa, em revistas sociais de mass media,
com publicidade e publireportagens dando
a conhecer o produto junto do consumidor.

Publireportagem e anúncio Imprensa
Revista VIP – 27 de abril de 2019

Anúncio Imprensa
Revista Sábado - 24 de janeiro 2019

Anúncio Imprensa
Jornal Destak– 18 de junho 2019

Anúncio Imprensa
Revista Vidas – 23 de março 2019

Anúncio Imprensa - Guia Visão
Algarve, o melhor do verão julho 2019

Polpa de fruta
congelada

Produto congelado

UMA OPÇÃO SAUDÁVEL
As polpas de fruta são indicadas para quem procura
uma alimentação saudável, escolhendo produtos de
qualidade e benefícios nutricionais.

SEM ADIÇÃO
DE AÇÚCAR
SEM ADIÇÃO
DE ÁGUA

100%
FRUTA
SEM CORANTES
NEM
CONSERVANTES

Melhor que a fruta SÓ A POLPA!

MARCA DE CONFIANÇA
Fundada há mais de 40 anos, a marca Brasfrut
foi inovadora ao criar o conceito da polpa de
fruta congelada, e hoje é líder no Brasil e em
Portugal.
Sediada no estado da Bahia, com instalações
modernas e uma equipa de profissionais
especializados, a Brasfrut atinge uma produção
acima de 20 toneladas por hora.

Frutas exóticas
oriundas do Brasil
Disponíveis o ano todo

Abacaxi

Açaí

Acerola

Cacau

Coco

Cajá

Caju

Cupuaçu

Graviola

Goiaba

Lima

Manga

Mamão

Maracujá

Morango

Tangerina

Umbu

Validade de 24 meses

Os produtos
Embalagem 4 x 100g

Formato
Retalho

Referências disponíveis
Abacaxi, Açaí, Acerola, Cajú, Goiaba,
Mamão,
Manga, Maracujá, Morango

Embalagem 12 x 100g

Embalagem 1Kg

Formato
Horeca

Referências disponíveis
Abacaxi, Açaí, Acerola, Cacau, Cajá, Cajú, Coco,
Cupuaçu, Goiaba, Graviola, Lima, Mamão,
Manga, Maracujá, Morango, Tangerina, Umbu

Referências disponíveis
Abacaxi*, Cajú*, Goiaba*, Manga,
Maracujá
* sob encomenda

Porque escolher Brasfrut?
Fruta selecionada e de qualidade

Preservação das propriedades da fruta

A fruta da Brasfrut é selecionada, colhida no
ponto ideal de maturação, proveniente na
sua maioria de pomares próprios,
controlando todo o processo desde a
colheita à embalagem final

A casca, o caroço ou a semente são retirados, a fruta é
ligeiramente desfeita e rapidamente congelada,
mantendo todas as propriedades, sem necessidade
de utilizar conservantes nem corantes

Doses individuais

Preços estáveis todo o ano

As polpas Brasfrut apresentam-se em doses
individuais evitando o desperdício. Todas as
doses tem código de barras individual

Garantia de política de preços constantes durante
todo o ano

Aplicações

Mousses
e outras sobremesas

Tartes e bolos

Doces e molhos

A polpa de fruta congelada
funciona em diversas
aplicações e combinações
Instruções de uso

Produto congelado
Para smoothies, sumos ou mousses, a polpa
deve ser retirada do congelador imediatamente
antes de ser utilizada. Passa-se a embalagem
por água para separar o plástico da polpa.
Corta-se a embalagem em quatro com uma
faca de serrilha
e deita-se toda a polpa no liquidificador ou
recipiente para triturar.

Fruit bowls

Sumos e smoothies

Gelados e iogurtes

Material POS

Carta Menu

Disponibilizamos* aos nossos clientes HORECA e Retalho,
diversas peças de divulgação dos produtos no ponto de venda.

Díptico informativo das polpas

*não dispensa a consulta das condições

Poster
plastificado

Ativação de marca
A marca tem investido no corrente ano, na
comunicação da marca, no facebook, no
seu website, e em eventos de ativação de
marca de forma a promover a notoriedade
da marca junto do consumidor.

Comunicação
Reforça a sua presença na media impressa especializada,
nomeadamente na revista Bimby, com a apresentação de receitas
com as polpas de fruta Brasfrut e anúncios publicitários.
.

Receita Sumo Matinal
Revista Bimby - Janeiro 2019
Anúncio Imprensa
Revista Bimby - Junho 2019

Receita Sumo Goiaba e Tâmara
Revista Bimby - Agosto 2019
Receita Pavê de acerola
Revista Bimby - Novembro 2019

Prontos a consumir

Produto congelado

Cremes prontos a servir
 Para servir smoothies com rapidez
 A mesma base permite inúmeras
combinações
 Fruta selecionada e de qualidade
 Sem desperdício de fruta
 Sabores exóticos
 18 meses de validade

Embalagens de 800g

Utilização
Como se trata de um produto
congelado, deve ser retirado do
congelador breves minutos antes
de ser consumido para uma
melhor experiência de consumo.

Disponibilizamos* aos nossos clientes
HORECA e Retalho poster para
divulgação no ponto de venda.

*não dispensa a consulta das condições

BASES DE FRUTA
100% NATURAIS

Preparar bebidas com fruta
fresca nunca foi tão fácil!

A Prime Fruits apresenta uma gama de
bases para cocktais com ingredientes

e frutas naturais garantindo a
verdadeira essência e exotismo do
cocktail.

Pourer com
fecho estanque

Garrafas de 1L
Desenvolvido por
e para profissionais

Sem álcool

Ideal para cocktails,
sumos ou sangrias

Fácil e pronto a usar

(depois de descongelado)

Produto
congelado

Piña
Colada

5 SABORES,

Sweet
& Lime

INFINITAS
COMBINAÇÕES

Lima &
Hortelã

A mesma base Prime Fruits
permite fazer uma ampla
variedade de cocktails.

Morango

Maracujá

O que nos torna
diferenciadores
Controlo de custos e stocks
Com a Prime Fruits existe um controlo real de
custos, com aquisição de embalagens individuais
para uma melhor gestão de stocks. Económico,
sem variações de preço e desperdícios inerentes à
utilização da fruta fresca. Se usar sempre a
mesma dose, o custo e a qualidade são
constantes

Rentabilidade elevada
O tempo de elaboração é significativamente reduzido.
Com menos recursos humanos é possível fazer mais e
melhor

Longo prazo de validade
Validade de 36 meses congelado e 3 meses depois de
aberto desde que refrigerado

PADRONIZAÇÃO
Utilizando sempre a mesma dose de
produto, o resultado final dos cocktails
é sempre igual, garantindo a qualidade
do serviço.

RAPIDEZ
Evite ter clientes em espera
quando há muita afluência de
pedidos e prepare diversas bebidas
em alguns segundos.

PONTO DE VENDA
Disponibilizamos aos nossos clientes
cartas de cocktails para promover
o seu negócio.

Poster plastificado
Carta menu

Gelataria

100% SUMO DE LIMÃO
A Prime Fruits disponibiliza para o canal
Horeca, além das bases de fruta, sumo 100%
limão congelado, natural e espremido.
- Embalagem de 0,7L
- Validade 24 meses congelado
- Validade 48 horas refrigerado

Temperos
Pastelaria

Produto congelado

Limonadas

POLPA DE MARACUJÁ
A Prime Fruits disponibiliza ainda para
o canal Horeca polpa de maracujá
com e sem sementes.
Com sementes
Embalagem de 500g e 5Kg

Pastelaria

Gelataria

Sem sementes
Embalagem de 5kg
Validade 24 meses congelado

Produto congelado

Limonadas

Siga-nos nas redes sociais!

acai_native

Brasfrut Portugal

Prime Fruits

Açai Native

www.brasfrut.pt

www.prime-fruits.com

www.acainative.com
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