
Molhos orgânicos prontos para FoodService



Acreditamos que podemos
mudar o mundo através dos

INGREDIENTES
Por isso apoiamos agricultores
orgânicos e usamos em nossas
receitas apenas legumes e ervas
sem agrotóxicos.

Para nós da Legurmê, comer bem está tão ligado ao sabor quanto 
a história por trás do ingrediente. Não adianta ser gostoso se 
agride o meio ambiente. Assim como também não adianta ser 
gostoso se foi feito com pozinhos arti�ciais.

Nossa missão é transformar a alimentação através de produtos 
orgânicos prontos para consumo que sejam acessíveis, naturais e 
saborosos, proporcionando bons momentos ao lado de pessoas 
queridas e tudo com bastante cuidado ao meio ambiente.



Por que apostar nos orgânicos?

15%

67%

Fonte: ORGANIS (2019 e 2020)

O mercado de orgânicos cresce, em média,
15% ao ano no Brasil. Em 2019 movimentou
R$ 4,6 bilhões.

de crescimento
ao ano

Em relação ao consumidor Brasileiro:

estão dispostos a aumentar
o consumo de produtos orgânicos

88% estão interessados em buscar informações
sobre como ter uma alimentação mais saudável

47% têm di�culdade em encontrar alimentos orgânicos
em sua região

PRODUTOS

ORGÂNICOS SAO

UMA OPORTUNIDADE

DE DIFERENCIAÇAO

PARA O SEU

NEGÓCIO!

~

~



Vantagens de usar nossos molhos

Praticidade:

Economia:

Menos dor
de cabeça:

São prontos para consumo, é só abrir e usar. Antes de abrir não precisa arma-
zenar refrigerado (pode guardar no estoque junto com os secos a temperatura 
ambiente). 

Ao terceirizar a produção de um molho orgânico, há uma redução considerável 
na demanda da equipe de compras pela di�culdade de se conseguir o ingredi-
ente orgânico fresco o ano todo e recebê-lo quase todos os dias. A equipe �ca 
disponível para focar no negócio principal da empresa, reduz-se o espaço 
necessário para armazenamento em câmara e consumo de gás, além de não 
�car refém do sobe e desce de preço do produto fresco.

Uma das maiores di�culdades de se trabalhar com ingredientes orgânicos é a 
sazonalidade. Ao ter nossos molhos prontos você não precisará se preocupar 
em �car sem o tomate ou o manjericão para fazer seus molhos e condimentos, 
correndo o risco de �car sem ou de pagar o dobro do preço para poder oferecer 
aos seus clientes.

Padronização: Mesma experiência para o consumidor em todos os momentos, sem variação 
de padrão, cor ou sabor a cada produção. 



Case: Beleaf
Refeições plant based e saudáveis congeladas - www.beleaf.com.br

Rafael Baches - Diretor Comercial na Legurmê

No segundo semestre de 2019 a Beleaf nos procurou com o desa�o de aumentar a participação de 
orgânicos em suas receitas através do molho de tomate da Legurmê, e ajudá-los na redução de custo 
do produto. Mesmo produzindo o molho com tomate convencional, o custo deles superava R$ 20/kg, 
considerando a perda do tomate fresco, o longo tempo de cozimento, equipe envolvida, perda de 
produto pronto, armazenamento em câmara fria, e as épocas em que o tomate sobe muito de preço e 
chega a faltar no mercado. Após a realização dos testes sensoriais com a equipe de desenvolvimento 
de produtos e com um grupo de consumidores, o produto foi aprovado sem impacto na qualidade 
frente ao produto que era feito na hora.

“Nossa intenção sempre foi a de fazer produtos com sabor bem natural e caseiro, indo na contramão 
do mercado de molhos prontos industrializados. Isso nos ajudou bastante na introdução de nossos 
molhos em empresas como a Beleaf, que precisam de um produto padronizado, proporcionando a 
mesma experiência a todos os clientes, e sem abrir mão da qualidade.”

Hoje a Beleaf consome mais de 2 ton do nosso molho de tomate e mostarda amarela por mês, 
com perspectiva de dobrar o volume até o �nal de 2020.



Nossos molhos possuem

textura rústica, com

muitos pedacinhos,

como se fossem feitos

em casa.



Características dos nossos molhos

95% ou mais
Todos os produtos têm,
pelo menos, 95% de sua

composição formada
por ingredientes

orgânicos certi�cados

Desperdício zero

Aproveitamento de legumes e
frutas fora de padrão, usando o

máximo possível de cada
ingrediente

Traga um diferencial para seu cardápio, destacando as características dos nossos molhos na sua comunicação
e agregando valor para seus clientes. 

Reuso de água, compostagem dos
resíduos, reciclagem e compensação

de embalagens, e e�ciência energética.

Produção sustentável

CERTIFICAÇÃO
POR AUDITORIA

Legumes, frutas e ervas
cultivados  por pequenos

agricultores nacionais,
tudo sem agrotóxicos e com

muito respeito ao meio
ambiente

Natural. Sem
conservantes

Sem adição de conservantes,
aromatizantes e corantes 

arti�ciais ou qualquer
aditivo químico

Ingredientes frescos
e veganos

Mais sabor e textura,
e sem ingredientes de

origem animal



Embalagem de 5kg Caixa com 4un validade de12 meses

Não precisa de refrigeração
Validade de 12 meses.

Pronto para consumo
Basta abrir e utilizar em suas preparações.

Orgânico, natural e gostoso
Produtos de excelente qualidade,
saudáveis e muito saborosos.

Acessível
Trabalhamos sempre para que você possa
ter bons produtos orgânicos com preço
competitivo e apresentar este diferencial
a seus clientes.

Comece a usar!

Produtos disponíveis:

- Molho de Tomate
  Orgânico Tradicional

- Molho Pesto Orgânico

- Mostarda Orgânica
  Amarela



A Legurmê é uma marca reconhecida pelos consumidores 
que buscam produtos orgânicos, saudáveis e com algo a 
mais. 

Nossos Ketchups e Barbecues possuem sabor diferenciado 
e textura rústica com pedaços de tomate, proporcionando 
uma experiência única para seus clientes. 
Os Molhos de Salada, além de serem os primeiros orgânicos 
do mercado, não têm conservantes ou aditivos, potenciali-
zando as vendas para clientes que querem um prato sau-
dável sem abrir mão do sabor. 

Nossa produção é sustentável, com uso de ingredientes 
orgânicos cultivados sem agrotóxicos, reuso de água, com-
postagem e reciclagem de lixo, além da compensação 
ambiental das embalagens.

Apostar em nossas bisnagas orgânicas na mesa é uma 
ótima alternativa para se destacar da concorrência e trazer 
um algo a mais para seus clientes.  

Condimentos e Molhos de
Salada para ir à mesa. 

87%
dos consumidores preferem consumir

produtos de empresas sustentáveis!

Fonte: Union + Webster 2019



Condimentos orgânicos

270g 12 un 12 meses

Produtos: Ketchup, Barbecue, Mostarda, Ketchup ZERO e Barbecue ZERO



Molhos para salada orgânicos

Produtos: Mostarda e Melado, Italiano e Limão

270g 12 un 12 meses



Orgânico, natural e surpreendente no sabor

www.legurme.com.br @legurme

vendas@legurme.com.br
11 3368-7786 / 11 95337-5531 (whatsapp)

Entre em contato:


