
 

  

2020 Catalogue 

Feito para ser amado por você! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SABORES PROVENIENTES 

DA NATUREZA 

A Escolha Mais Inteligente 

 

 

COLORACÃO NATURAL 
VITAMINAS e MINERAIS 

SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR 
ADOÇANTE NATURAL 

FIBRAS PREBIOTICAS 
AUXILIA O FUNCIONAMENTO 
INTESTINAL 

DE GARRAFAS PARA EMBALAGENS AMIGAS DO MEIO AMBIENTE 

ESCOLHA INTELIGENTE, 

PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE!
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NÃO GMO 
ASSIM COMO A NATUREZA FEZ 

SEM GLÚTEN 
SEGURO PARA DIABÉTICOS E CELÍCIOS 

LOW-CARB 
ADEQUADO PARA PERDA DE PESO 

LEVE E FÁCIL DE PREPARAR. UM CONCEITO DE CONVENIÊNCIA 

Preparado Com Frutas  
da Floresta Amazônica 

 

DISPONÍVEL EM POUCH OU SACHÊS 

Preparado com  
Super frutas Amazônicas 

 
✓ Pouch com 120gr, para uso doméstico ou comercial, faz até 10 litros de bebida 

✓ Sachet de 3g para doses individuais uso individual** de 200 – 250 ml. 28 sachets na 
caixinha. 

✓ Pouch de 1000g., ideal para maquinas de venda automáticas 
✓ Caixas com 5 a 25kg 

 

ALIMENTO FUNCIONAL 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



  

DOY-PAK, SACHÊS, TABLETES 

Dois Super substitutos 
Para o Açúcar 

 
✓ O JustSweet Original (à esquerda) é adequado 

para qualquer coisa que você use açúcar, mas; 
✓ O JustSweet Premium é o que preferimos usar 

ao adoçar cafés e achocolatados. 

Justsweet é ristente a ácidos e calor. Portanto, pode ser 

usado para assados e para adoçar geleias e sucos.  

Observe que este adoçante é sinergético, portanto o 

dulçor pode aumentar no período de 24-horas. 

PARA CONSUMIDORES E PRODUTORES DE ALIMENTOS 

Embalagens Flexíveis  
 

✓ Em pouches (com “zip lock”) de 100 g para o Original e 60g para o Premium. 
✓ Just Sweet Premium em caixas display com 50 saches de dose individual. 
✓ Just Sweet Premium em embalagem  dosadora para 120 comprimidos x 6g (sem lactose ou poliols). 
✓ Pouches de 1000g com selagem zip lock,  para restaurantes. 
✓ Em caixas de 5 a 25kg a granel para a indústria alimentícia. 

 



Fruity'n Sweet é prebiótico, adoçado naturalmente, de 

baixa caloria e tem gosto de açúcar, mas não é! 

Nós Criamos A Melhor Bebida 
Para você e  Sua Família 

DOY-PAK E SACHÊS 

Exotico e Tradicional 
 

Fruity’n Sweet é uma linha de bebidas prebióticas e sem açúcar. 
Alguns diriam mais saudáveis que os sucos de frutas comuns. 

Fruity'n Sweet é rica em fibra pebiótica dietética e possui apenas 
1 kcal por 100 ml. 

 
✓ Pouches com 120g para 10-12 litros de bebida final 

✓ 28 sachets de uso individual na Caixa display. 

Na linha Fruity'n Sweet há muitos sabores deliciosos, tradicionais 

e exóticos. Informações sobre os sabores disponíveis estão 

disponíveis em  ww.fruitynsweet.com 

UMA GRANDE EXPERIÊNCIA 

Sweet Dreams 

are made of this 



 

Nova Geração de 

Produtos Benéficos para Você 

Delicioso como o Açúcar, Mas não é Açúcar! 

Adoçante Prebiótico Natural 

SABORES EXÓTICOS E TRADICIONAIS É O QUE TEMOS PARA OFERECER 

Qual o Seu Sabor favorito?  
 

Na linha de bebidas Fruity'n Sweet, temos muitos sabores populares, mas também "novos", desconhecidos. O que 
todos eles têm em comum é que são isentos de açúcar, possuem fibra prebiótica e têm apenas 1 kcal por 100 ml. 
 

✓ Laranja - quase como você o conhece, mas sem açúcar e muita fibra alimentar saudável. 
✓ Limão - Se você comprar limão no supermercado, para fazer um suco, verá que o nosso é mais 

econômico e menos trabalhoso. 
✓ Yerba Mate - também chamado; Chá Mate. Uma versão torrada aromatizada com limão, 

pêssego ou maçã! 
✓ Maçã - O problema com o suco de maçã comum é que ele contém muito açúcar. 
✓ Hippophae (espinheiro marítimo) – exótico no continente americano, mas cresce nas 

florestas do Norte Europa e Asia. 
✓ Chá preto com gengibre e manga - doce e interessante… 
✓ Manga – Um suco popular, mas em muitos países, talvez caro. 
✓ Abacaxi – Sabor doce do Brasil. 
✓ Pitanga – Auxilia na eliminação do excesso de gordura corporal e gordura abdominal. 
✓ Jaboticaba – Contém muitos ingredientes que são considerados benéficos para o corpo.  

Para mais informações sobre os sabores Fruity'n Sweet; visite o nosso site; www.fruitynsweet.com 

COLORACÃO NATURAL 
VITAMINAS E MINERAIS 

SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR 
DOCE NATURAL 

 

FIBRAS PREBIÓTICAS 
MELHORA A SAÚDE INTESTINAL 

LIVRE DE TRANSGÊNICOS 
COMO A NATUREZA OS PRODUZIU 

LIVRE DE GLÚTEN 
SEGURO PARA DIABÉTICOS E  
CELÍCIOS 

LOW-CARB 
ADEQUADO  PARA PERDA DE PESO 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CREAT IV ITY  

TAKES courage 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XAROPE INSTANTÂNEO PARA CAFÉ, LEITE E SMOOTHIES… 

Criatividade requer coragem
 

O Mesmo ou melhor sabor que você já possa ter experimentado em xaropes 

saborizados em garrafas. Nosso produto xarope saborizado instantâneo:  doce, 

mas livre de açúcar. Produto naturalmente ecológico, pois eliminamos o uso da 

garrafa de plástico e tampa, reduzindo o peso do produto em 90%. 

✓ Ve n d id o  e m  u m a  c a ix a  d is p la y  c o n te n d o  5 0  s a c h e s  n o s s a b o re s  q u e  
v o c ê  a m a ! Ve j a  w w w .s o r z e 4 .c o m  p a r a  m a is  in fo r m a ç õ e s.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Com qualquer tipo de leite ou agua é um… 

Achocolatado 
Prebiótico sem açúcar 

 
O delicioso achocolatado Claudia Münch misturado com alto 

teor de cacao, sem açúcar, adoçado naturalmente, e sem 

polióis. 

Pode ser misturado com todos os tipos de leite. O leite à base 

de plantas (vegano) também funciona muito bem com essa 

excelente mistura de chocolate.  

✓ 120g Doy-Pak com selagem. 

✓ Para 40 porções de 100 ml 
✓ Apenas 46 kcal / 100 ml se misturado 

com leite animal. 
 

Com qualquer tipo de leite, é uma.. 

Base pré-biótica de 
Chantilly livre de açúcar 

 
Pode ser misturado com todos os tipos de leite. Leites 

a base de cereais (Veganos) também tem ótimos 

resultados com esta base de chantilly. O produto 

contem JustSweet.  

✓ 75g Doy-pack com selagem Zip Lock 
✓ Rendimento um litro de crème de Chantilly. 
✓  Ótimos resultados com qualquer tipo de 

leite 
✓ Somente 46 kcal/100 ml (Leite Desnatado). 

SEM TRANSGÊNICOS 
COMO A NATUREZA OS PRODUZIU 

SEM GLÚTEN 
SEGURO SE VOCÊ É SENSÍVEL AO 

GLÚTEN 

FIBRAS PREBIÓTICAS 
MELHORA A SAÚDE INTESTINAL 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

SEM TRANSGÊNICOS 
COMO A NATUREZA OS PRODUZIU 

 

SEM GLUTEN 
SEGURO SE VOCÊ É SENSÍVEL AO 

GLÚTEN 

MENOS SÓDIO 
O MELHOR PARA VOCÊ! 

Outro produto benéfico para você …  

Molho Shoyu sem glúten 

 
37%  menos de sódio  

Ao baixar o sódio, não o substituímos pelo açúcar, como muitos fazem. Nós o substituímos 

por mais soja. 1 g faz 4,5 g de molho de soja quando misturado com água, mas se você quiser 

apimentar seus alimentos, poderá usá-lo como ele é. Em pó.  

Receita tradicional para uma cadeia de restaurantes asiáticos que queria uma solução melhor 

para armazenamento e logística e uma vida útil de prateleira melhor. 

✓ Disponível em 120g Doy-Pak com fecho “zip lock” (540 g de molho líquido de soja). 
✓ Disponível em caixa display com 50 sachets de 1 g (225 g de molho líquido). 
✓ Contém mais soja, menos sódio, mais sabor. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Somos Os maiores Fornecedores de  
Café Instantâneo da Noruega 

DA MAIOR PLANTA DE PRODUÇÃO DO MUNDO DE CAFÉ INSTANTÂNEO ... 

É 100% Brasileiro - É  Claudia Münch® Brasileiro 
 

O tipo, o sabor e a embalagem que você deseja ...  

Em embalagens para o consumidor, ou em embalagens a granel, nossos clientes dizem que temos os preços mais 

competitivos, considerando a qualidade. Fornecemos para um dos maiores produtores de alimentos da Noruega que 

produz cafés gelados prontos para beber, vendendo perto de 20 unidades por cada norueguês ao ano, mantendo uma 

participação de mercado de 90% na concorrência com empresas como Nescafé®, Illy®, Starbucks®, Mønster® e 

produtores locais *.  

Vendemos nossos cafés, não apenas na Noruega, mas também para outros países, como; Suécia, Grécia, Turquia, Suíça, 

Arábia Saudita, Espanha e outros.  

Para uma das maiores empresas de café do mundo, fabricamos o popular 3-em-1, um produto não lácteo com creme, 

açúcar e adoçante (Claudia Münch JustSweet Premium). 

✓ De 100% Arábica a 100% Robusta (Connilon). A mistura que você prefere, a um preço que você vai adorar. 

✓ Freeze dried (liofilizado), aglomerado ou spray dry (seco por pulverização). 
✓ Em Caixa display com sachets para uso individual. Para 100% café ou café 3 em 1. 
✓ Doy-Pak de 100 g com fecho zip lock. 
✓ Latas de 50g e 100g. 
✓ Frascos de vidro de 50 g, 100 ge 200 g.  

 
 



 
 

  

Maior Fornecedor de 
Café Verde Em Grãos 

DISPONÍVEL SOMENTE NA ÁSIA, EUROPA E AMÉRICA DO NORTE 

Especializando-se em cafés  

brasileiros e colombianos 
 

Cafés Especiais ou Commodity  
Desde os mais exclusivos que você pode encontrar no mundo do café, aos mais comuns, mas o que vendemos mais é 

café especial com pontuação (SCA ) de 82 a 86. Desede Jacu Bird e Gesha, ao tipo de café preferido para vendas em 

volume. Café para tudo, desde restaurantes Michelin, cafeterias e supermercados.  

Também nos especializamos em saquinhos de café menores, isto por motivos de saúde e pois é exigido por 

lei (na Noruega) que os trabalhadores não levantem mais de 25 kg. Não chegamos lá, porque nossos 

clientes querem nada menos que 30 kg de sacas de café.   

✓ Os grãos de café brasileiros são vendidos em sacos de juta de 30 e 60 kg. 
✓ Os grãos de café colombianos são vendidos em sacos de juta de 35 e 70 kg. 
✓ Cafés sofisticados, Jacu Bird e Gesha são vendidos em embalagens menores 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

ANTIADERENTE 

Puro Óleo de Canola 
 

Aprecie a qualidade e o sabor de cozinhar com 

nosso puro óleo de canola em spray,ao assar ou 

grelhar os alimentos. Sem manteiga, margarina, 

óleo de cozinha e gordura. 

Usando o Puro óleo de Canola em spray, você evita 

que os alimentos fiquem agarrados na frigideira. 

ARROZ SELVAGEM CANADENSE  E DA MINNESOTA 

Grey Owl – Arroz Selvagem 
 

O arroz selvagem é uma iguaria muito usada em sopas, 

carnes, peixes e aves. O arroz era um suplemento 

alimentar nutritivo para os nativos da América do Norte, 

nas áreas próximas ao chamado "Grandes Lagos"”.   

O arroz selvage, é  comprado dos "índios", os nativos da região, 

e é colhido diretamente por eles, tornando o produto muito 

exclusivo. 

PARECE WAFFLES BELGAS, MAS NÃO É... 

Mistura para  
Waffle tipo Americano 

 
Esta é a melhor mistura de waffles do mundo. Com 

malte e baunilha. Tem perfume delicioso e um sabor 

único.  

Este produto é vendido exclusivamente para clientes HORECA. 

Infelizmente, atualmente não temos embalagens para 

consumidores, mas, se houver demanda, é possível. 

A GERACAO MILENAR COMPARAM PREÇOS EM LOJAS E QUEREM... 
Conveniência máxima 

 
A afinidade pela tecnologia está remodelando o mercado. Com informações sobre produtos, análises e 

comparações de preços na ponta dos dedos, a geração do milênio está se voltando para marcas que podem 

oferecer o máximo de conveniência com o menor custo. 57% DA GERACÃO MILENAR COMPARAM PRECOS NO 

MERCADO* 

Nossos produtos instantâneos oferecem a máxima comodidade e o menor custo em bebidas e outros produtos. 

Baixo peso e volume. Fácil de levar para casa!* Fonte: AIMIA Inc. “Born this Way: US Millennial Loyalty Survey” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Vitalinti Super alimentos 

CEREAIS DAS MONTANHAS DOS ANDES  

Café da manhã  
ou almoço rápido 

 
Uma maneira muito fácil de fazer um café da manhã ou almoço rápido. Um 

produto de cereal que vem em vários sabores. Basta adicionar água quente 

ou leite quente para fazer um mingau de aveia. Uma colher está incluída na 

caixa. 

✓ Frutos silvestres - Mirtilos, Physalis, Cranberries e Açaí. 
✓ Aumento de energia - Maca e Chia. 
✓ Chocoberry - Cacau e cranberries. 
✓ Mocaccino – Cacau, café e cranberries. 

 

ALIMENTOS TRADICIONAIS DOS ANDES  

Como parte do jantar
 

Esses produtos têm o mesmo sabor, cultura e paixão peruana que foram 

colhidos na época dos incas. Assim como essa comida era única em seu 

tempo, esta é uma deliciosa refeição de quinoa, pronta para ser consumida 

de uma maneira que até os incas viajariam a tempo de provar. 

✓ Quinoa Azeitona 
✓ Quinoa com Arroz 
✓ Quinoa Vegana 
✓ Quinoa com Curry 

 



 
 
 
 
 
 
 

  

NOSSA DEFINIÇÃO 

O que é Natural? 
 

“Natural "indica que um produto é mais saudável e seguro, mas não é 

apenas sobre o que está no produto. É o primeiro sobre o que NÃO está no produto! 

Claudia Münch® JustSweet™ foi feito como adoçante natural para a bebida 

funcional do sorze4; “The Amazon Secret”, hoje a maior marca de bebidas 

da Noruega nos canais de mídia social e na lista das 30 principais marcas 

norueguesas mais populares no Facebook® - O Amazon Secret foi lançado 

no 7-Eleven na Noruega. 

Nossos produtos foram feitos para serem amados por você! 

® 

Master of Science, Nutrição, Obesidade e Distúrbios Alimentares 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

sorze4 AS (Inc.) - Matriz 

Jarleveien 8A 

7041 Trondheim 

Norway 

Telephone: +47 72 55 66 00 

Whatsapp: +4799454313 

Brazil (sorze4 escritórios) 

Email: contact@sorze4.com 

Fábrica Varginha: 

Newco Functional Products 

Av. Otto Salgado, 950 

Varginha-MG CEP 37066-440 

Telephone: +55 35 3214-9182 

Whatsapp: +55 35 98823-2139 

Diretor de Vendas no Brazil: 

Mr. Mario Melendez 

Goiania, Goias 

Telephone: +55 62 9989-8202 

Email: mario@sorze4.com 

Sorze4 Rio de Janeiro: 

Telephone: +55 21 4042-6310 

Email: claudia@sorze4.com 

Balkan Peninsula (Master distributor) 

Universal Commerce Ljubljana, d.o.o. 

Novo Polje c. IV/1 

1260 Ljubljana, Slovenia 

Telephone: +386 1 529 20 60 

Whatsapp: +386 41 610 863 

USA (Sales office) 

Trans Continental Products 

Minneapolis, Minnesota 55391, USA 

Telephone: +1-952-476-8110 

Nossos Contatos 
CONTACT@ SORZE4.COM – W W W .SORZE4.COM  


