Orgânicos

Colocamos em nossos potinhos muito mais
do que receitas saborosas e saudáveis. Neles
também está o nosso amor pela agricultura
orgânica que não prejudica o meio ambiente ao não fazer uso de agrotóxicos, nosso
apoio aos pequenos agricultores e nossa
missão de evitar o desperdício comprando
legumes fora do padrão e usando o máximo
possível de cada ingrediente, como a pele e
as sementes dos legumes e frutas.

Podemos mudar o
mundo através dos

INGREDIENTES
Junte-se a nós!
@legurme
#OrgânicoDeVerdade

Para quem busca um produto orgânico e saudável
sem deixar de se surpreender com o sabor!
Todos os nossos produtos possuem as características abaixo:

CERTIFICAÇÃO
POR AUDITORIA

Legumes, frutas e ervas
cultivados por pequenos
agricultores nacionais,
tudo sem agrotóxicos e com
muito respeito ao meio
ambiente

Sem
conservantes
Sem adição de conservantes,
aromatizantes e corantes
artificiais ou qualquer
aditivo químico

Ingredientes frescos
e selecionados
Mais sabor e textura
com bastante qualidade

95% ou mais
Todos os produtos têm,
pelo menos, 95% de ingredientes
orgânicos certificados

Sem glúten
Temos um controle minucioso
de alergênicos

Vegano
Sem ingredientes de
origem animal

Desperdício zero
Aproveitamos legumes e frutas
fora do padrão, e usamos o
máximo possível de cada um,
incluindo pele/casca e sementes.

Pouco sal
Saudável sim,
saboroso também

Um pouco da nossa trajetória

Lançamento
da marca e
antepastos

Relançamento da linha
de produtos como
orgânicos certificados

2015

2020
é o ano!

CERTIFICAÇÃO
POR AUDITORIA

2017

De São Paulo capital
atendemos todo o Brasil.

Condimentos e molhos

2018

2019

Molhos de tomate
italiano mais acessíveis
fevereiro
Molhos de salada,
sachês e linha para
Food Service

Onde estamos

Bisnagas

junho

Crescimento da empresa nos últimos 3 anos
E expectativa para 2020
300%

vamos
juntos!
Entrada no mercado de Food Service e
geração de experimentação.

150%

Estratégias de trade e divulgação bem
alinhadas com plano de crescimento.

79%

43%

Foco em produtos de alto giro com
preço competitivo em relação a
produtos convencionais (não orgânicos)

2017

2018

2019

Crescimento do mercado
de orgânicos

15%

em 2019

faturamento de R$ 4,6 bilhões no ano
Fonte: ORGANIS (2020)

2020

Tamanho do mercado e crescimento
nos últimos 3 anos por categoria

Molhos para
macarrão

R$ 4,1 bilhões

21%

Ketchup

R$ 1,1 bilhões

11%

Molhos para
salada

R$ 143 milhões

10%

Fonte: Euromonitor Internacional

Cresce o número de
vegetarianos no Brasil

14%
dos brasileiros
se declaram
vegetarianos

55%

dos brasileiros
consumiriam mais
produtos veganos se
estivesse indicado
na embalagem

Fonte: IBOPE Inteligência (abril 2018)

87%

dos consumidores prefere comprar
produtos de empresas sustentáveis!
Fonte: Union + Webster 2019

Na Legurmê nós:
- Apoiamos a agricultura orgânica;
- Aproveitamos produtos imperfeitos / fora do padrão;
- Fazemos reuso de água;
- Temos equipamentos com eficiência energética e
usamos energia solar;
- Fazemos compostagem do lixo orgânico e
reciclagem do lixo gerado na fábrica;
- Temos compensação ambiental das embalagens
(a cada embalagem utilizada, duas são recoclidas
para reciclagem).

Lançamento 2020

Da nossa mesa para a sua
Molhos de salada caseiros e rústicos,
sem adição de açúcar processado e com muitas ervas e sabor

Molhos de salada orgânicos
- Limão
- Mostarda e melado
- Italiano (sem queijo)

100% do
nosso PET
é reciclado

CERTIFICAÇÃO
POR AUDITORIA

270g

12 un

18 meses

Sem glúten e
Ingredientes
conservantes veganos e frescos

Orgânico
de verdade

A primeira mostarda orgânica do Brasil
E os únicos Ketchup e Barbecue orgânicos do mercado
com pedacinhos de tomate, agora em bisnagas.

Condimentos orgânicos na bisnaga

100% do
nosso PET
é reciclado

- Ketchup
- Barbecue
- Mostarda
270g

12 un

12 meses

CERTIFICAÇÃO
POR AUDITORIA

Sem glúten e
Ingredientes
conservantes veganos e frescos

Orgânico
de verdade

Linha ZERO calorias
Com o padrão Legurmê que você já conhece
e que dá gosto de comer (nem parece ser ZERO).

Linha ZERO calorias na bisnaga

100% do
nosso PET
é reciclado

- Ketchup
- Barbecue
Adoçados com Stevia
270g

12 un

12 meses

CERTIFICAÇÃO
POR AUDITORIA

Sem glúten e
Ingredientes
conservantes veganos e frescos

Orgânico
de verdade

Ketchups feitos com tomates frescos
Com pedacinhos, pouco sal e um sabor
que nenhum outro ketchup do mercado tem.

Ketchup orgânico
- Tradicional
- Com Especiarias
- Com Goiaba
330g

12 un

18 meses

CERTIFICAÇÃO
POR AUDITORIA

Sem glúten e
Ingredientes
conservantes veganos e frescos

Orgânico
de verdade

E mais 3 molhos que combinam com
grelhados, sanduíches e saladas.

Molhos orgânicos
- Barbecue
- Relish de Pepino com Gengibre
- Sweet Chilli de Maracujá
330g

12 un

18 meses

CERTIFICAÇÃO
POR AUDITORIA

Sem glúten e
Ingredientes
conservantes veganos e frescos

Orgânico
de verdade

Sabor, textura e versatilidade
Molhos para qualquer ocasião do dia a dia.
Receitas exclusivas feitas com ingredientes frescos.

Molhos especiais orgânicos
- Pesto (vegano, sem queijo)
- Geleia de Pimenta
- Pimenta Vermelha Suave
- Cebola Roxa ao Vinho Tinto
- Chimichurri
165g (a Geleia tem 200g)

12 un

CERTIFICAÇÃO
POR AUDITORIA

18 meses

Sem glúten e
Ingredientes
conservantes veganos e frescos

Orgânico
de verdade

Naturalmente doce e com pouca acidez
O único do mercado feito com tomate grape,
sem adição de açúcar e baixo teor de sódio.

Molhos orgânicos de tomate grape
- Manjericão
- Azeitona
- Tradicional
- Picante
330g

12 un

CERTIFICAÇÃO
POR AUDITORIA

18 meses

Sem glúten e
Ingredientes
conservantes veganos e frescos

Baixo teor
de sódio

Sabor de feito em casa
Pra passar no pão, comer com torradinhas,
temperar e complementar pratos e saladas.

Antepastos orgânicos
- Abobrinha com Tomate e Ervas
- Berinjela Agridoce
- Berinjela com Cogumelos
- Tomate com Azeitona Preta
- Tomate com Shimeji e Shiitake
165g

12 un

18 meses

CERTIFICAÇÃO
POR AUDITORIA

Sem glúten e
Ingredientes
conservantes veganos e frescos

Baixo teor
de sódio

Condimentos

Condimentos ZERO

Guia de produtos
2020

CERTIFICAÇÃO
POR AUDITORIA

Ketchup

Sem glúten e
conservantes

Barbecue

Ketchup ZERO

Mostarda

Barbecue ZERO

Molhos para salada

Com ingredientes
frescos e veganos
Orgânico de verdade
sem desperdício, saudável,
apoiando agricultores locais
e práticas sustentáveis

www.legurme.com.br
vendas@legurme.com.br
11 3368-7786

Molhos de tomate

Manjericão

Limão

Italiano

Mostarda e Melado

Garrafas

Azeitona
Ketchup
Tradicional

Ketchup
com Especiarias

Ketchup
com Goiaba

Barbecue

Relish de Pepino
com Gengibre

Molhos de ervas e de pimentas

Pesto (vegano)
Tradicional

Picante

Geleia de Pimenta

Chimichurri

Cebola Roxa ao
Vinho Tinto

Pimenta Vermelha
Suave

Tomate com
Azeitona Preta

Berinjela com
Cogumelos

Tomate com
Shimeji e Shiitake

Antepastos

Food Service
Lançamento 2020
Molho de Tomate Italiano
Molho Pesto
Mostarda Amarela
Bags de 5kg

Abobrinha com
Tomate e Ervas

Berinjela Agridoce

Sweet Chilli
de Maracujá

Lançada em junho de 2015,
a Legurmê vem conquistando seu espaço
no mercado de orgânicos com produtos inovadores e
mostrando que é possível produzir produtos saudáveis
sem abrir mão do sabor e do respeito pelo meio ambiente.
Presente nas principais redes de supermercado, empórios e
lojas de produtos naturais do país, a empresa é reconhecida
por ter uma equipe dedicada, oferecendo um atendimento
rápido e de qualidade.
São 30 produtos entre ketchups, barbecue, mostarda, relish,
molhos de tomate, molho pesto, molhos de pimenta e
antepastos de legumes. Todos os produtos são orgânicos, sem
conservantes, sem glúten, veganos e feitos com ingredientes
frescos.
Além dos produtos com a marca Legurmê, a empresa tem
em seu portfolio de marca própria clientes como
Grupo Pão de Açúcar e Empório Santa Maria - St. Marche.

www.legurme.com.br

@legurme

Contatos: comercial@legurme.com.br
marketing@legurme.com.br
#orgânicodeverdade

11 3368.7786 / 11 95337.5531 (whatsapp)

/legurme

