PRODUTOS LIVRES DE

Claudia Münch®

Um substituto de açúcar certificado de baixa caloria, probiótico, 100% natural e
vegano que você pode usar para qualquer coisa onde você normalmente usa açúcar.
É natural e, portanto, ao contrário da maioria dos adoçantes artificiais, um produto biodegradável.
As fibras dietéticas utilizadas neste produto são positivas para a microbiota intestinal. 1 g por dia
durante 4 semanas dará 6 vezes mais bactérias intestinais boas.
DOY-PAK, SACHETS & GRANEL

Uma boa substituição de açúcar



O JustSweet é adequado para qualquer coisa
que você usa açúcar para.
É natural e pode proporcionar alguns
benefícios para a saúde do consumidor.

JustSweet é resistente a ácido e saúde e pode ser usado
para assar e adoçar geleias e sucos de frutas. Note que o
adoçante é sinérgico, por isso, em produtos líquidos que
contêm açúcar naturalmente, a doçura pode aumentar
nas primeiras 24 horas.

JustSweet INSIDE é uma marca
registrada usada por sorze4 AS e outros
produtores de alimentos adoçando seus
produtos com JustSweet®

V-Label licença, Category:
Vegan, número de licença: NO-0282-0001

Some products using JustSweet®

JustSweet® - Prebiótico e Natural
Produto:
ADOÇANTE NATURAL DE ALTA INTENSIDADE PREMIUM
Peso líquido: 100 g
Tamanho do pacote: 145 x 192 mm
Idiomas:
Inglês, norueguês, português, esloveno, croata, italiano
SKU: 26001
Validade: 24 Meses

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 1 grama (1 colher de chá)
Quantidade por
Valor energético
Carboidratos dos quais
- Açúcares
Fibra alimentar

0,7 kcal = 3 kJ
0,2 g
0g
0,8 g

%VD*
0%
0%
**
3%

“Não contém quantidades significativas de proteínas,
Gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e Sódio.”

GTIN/EAN-13

(*)%Valores Diários de referência com base em uma
dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários
podem ser maiores ou menores dependendo de suas
necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido
Ingredientes: Fibra alimentar e glicosídeos de esteviol de Stevia (INS960).
NÃO CONTÉM GLÚTEN

Informações Logísticas - MASTER BOX - Transporte & Armazenamento

Peso bruto: 1,5Kg
Produtos p/Caixa: 12 units of 100g each
Tipo de caixa: Caixa de papelão
Temperatura de armazenamento: Ambiente - evite exposição direta ao sol e
temperaturas acima 28°C - 82.4°F.
Idiomas: Qualquer língua
GTIN-EAN14: (01) 17090053260018

EAN-14

Dimensões (cm): 40 cm x 15 cm x 20 cm (L x W x H)

JustSweet® Sachet - Prebiótico e Natural
Produto:
ADOÇANTE NATURAL DE ALTA INTENSIDADE PREMIUM
Peso líquido: 50 x 200 mg
Tamanho do pacote: 100 x 100 x 50 mm
Idiomas:
Inglês ou português (no selo de fechamento/ atrás).
SKU: 26002
Validade: 24 Meses

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 1 envelope
Quantidade por porção
Valor energético
Carboidratos dos quais
- Açúcares
Fibra alimentar

%VD*
0,4 kcal = 1,8 kJ
0,2 g
0g
0,2 g

0%
0%
**
1%

“Não contém quantidades significativas de proteínas,
Gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e Sódio.”
(*)%Valores Diários de referência com base em uma
dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários
podem ser maiores ou menores dependendo de suas
necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido
Ingredientes: Fibra alimentar e glicosídeos de esteviol
de Stevia (INS960).
NÃO CONTÉM GLÚTEN

Dimensões (cm): 30 cm x 10 cm x 10 cm (L x W x H)
Peso bruto: 0,35Kg
Produtos p/Caixa: 6 units of 50 x 200 mg each
Tipo de caixa: Wrapped in plastic
Temperatura de armazenamento: Ambiente - evite exposição direta ao sol
etemperaturas acima 28°C - 82.4°F.
Idiomas: Qualquer língua
GTIN-EAN14: (01) 17090053260025

EAN-14

Informações Logísticas - MASTER BOX - Transporte & Armazenamento

JustFiber® - Prebiótico e Natural
Produto:
FIBRA PREBIÓTICA SOLÚVEL NÃO DIGESTÍVEL
Peso líquido: 150 g
Tamanho do pacote: 145 x 192 mm
Idiomas:
Inglês, norueguês, português, esloveno, croata, italiano
SKU: 26022
Validade: 24 Meses

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 1 grama (1 colher de chá)
Quantidade por porção
Valor energético
Carboidratos dos quais
- Açúcares
Fibra alimentar

2,1 kcal = 9 kJ
1g
0g
0,8 g

%VD*
0%
0%
**
3%

“Não contém quantidades significativas de proteínas,
Gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e Sódio.”

GTIN/EAN-13

(*)%Valores Diários de referência com base em uma
dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários
podem ser maiores ou menores dependendo de suas
necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido
Ingredientes: Fibra alimentar e glicosídeos de esteviol de Stevia (INS960).
NÃO CONTÉM GLÚTEN

Informações Logísticas - MASTER BOX - Transporte & Armazenamento
Dimensões (cm): 40 cm x 15 cm x 20 cm (L x W x H)
Peso bruto: 1,5Kg
Produtos p/Caixa: 10 units of 150g each

Temperatura de armazenamento: Ambiente - evite exposição direta ao sol e
temperaturas acima 28°C - 82.4°F.
Idiomas: Qualquer língua
GTIN-EAN14: (01) 17090053260223

EAN-14

Tipo de caixa: Caixa de papelão

Desfrute das
Maravilhas da
Floresta
Amazônica

CORES NATURAIS

SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR

FIBRAS PRÉ-BIÓTICAS

VITAMINAS E MINERAIS

ADOÇANTE NATURAL

MELHORA A SAÚDE INTESTINAL

Os produtos contêm suco das
frutas que os deram o nome!

JustSweet é o que usamos para
adoçar todos os nossos produtos.

Estimula o crescimento de
bactérias saudáveis no intestino.

DE GARRAFAS PREMIADAS A SACHETS

A escolha
ambientalmente inteligente
No começo, nós gostamos de todos os outros. Distribuímos e
vendemos nossas bebidas funcionais em garrafas plásticas e, como
todas as outras, vendemos nossas bebidas em latas de alumínio.
Percebemos que não são as formas mais ecológicas de fazer isso, e
pode não ser o que o consumidor quer.

A ESCOLHA MAIS INTELIGENTE

Uma solução mais inteligente para as
pessoas modernas! Diga não às garrafas
de plástico!
FAÇA UM FAVOR À NATUREZA E A SI MESMO. SE VOCÊ COMPRAR BEBIDAS
EM GARRAFAS, 10 LITROS PESARÃO MAIS DE 10 KG. NOSSO SEGREDO
INSTANTÂNEO DA AMAZON SÓ VAI PESAR 120 GRAMAS E TEM UMA VIDA ÚTIL
MUITO MAIOR.

PESO LEVE E FÁCIL DE PREPARAR. UM CONCEITO CONVENTIENT

Feito com Superfruits
da Floresta Amazônica
O Segredo® da Amazônia está disponível em 5 sabores: Guaraná, Cupuaçu & Limão,
Acerola & Laranja, Abacaxi & Maracujá, e a famosa açaí! Todo sem açúcar adoçado
com Claudia Münch® JustSweet®.
Vendeu 6 vezes mais do que a bebida energética líder de mercado (austríaca) quando
lançada em garrafas, nas lojas norueguesas 7-Eleven.
A Amazon Secret é a marca de bebidas "maior audiência" da Noruega nas redes
sociais, com mais de 200 mil seguidores.

LIVRE DE NÃO-OGM

LIVRE DO GLÚTEN

LOW-CARB

COMO A NATUREZA FEZ ISSO

DIABETES & CELIACI SAFE

PARA PERDA DE PESO

No ingredientes geneticamente
modificados . Um produto "livre de".

Para aqueles que são sensíveis
ao glúten. Um produto "livre de".

Um copo, um kcal. Uma
bebida perfeita na dieta.

DISPONÍVEL EM DOY-PAK E SACHETS DE UMA PORÇÃO

Feito com Superfruits da
Floresta Amazônica

1.





120 g de bolsa* para 10 L de bebida.
3 g vara de saque único** para 200-250 ml
1 000 g bolsa para máquinas de venda automática
5-25 kg caixa de papelão – granel (produção licenciada)

* Guaraná é embalado em bolsa de 100 g por 10 L
**Os sachês guaraná têm 2g para 200-250 ml.

É FUNCIONAL

Um adoçante prébiótico natural
torna melhor para você!
SUCOS DE FRUTAS REGULARES NÃO SÃO CONSIDERADOS MUITO
SAUDÁVEIS, POIS NÃO POSSUEM FIBRAS DIETÉTICAS E VITAMINAS
GERALMENTE DESAPARECEM DURANTE A PASTEURIZAÇÃO. O
SEGREDO® DA AMAZÔNIA É FEITO COM FIBRA DIETÉTICA PREBIÓTICA
(JUSTSWEET®).

UMA GRANDE NOVA EXPERIÊNCIA

Sonhe com os
anjos são feitos deste
Fruity'n Sweet is prebiotic with a low-calorie natural
sweetener and taste as if it is with sugar, but it's not!

Nós Criado o melhor Beber
Experiência para você e Sua Família
DOY-PAK E SACHETS*

Exótico e Tradicional
Fruity’n Sweet é uma linha de bebidas prebióticas sem
açúcar. Alguns diriam mais saudável do que sucos de
frutas normais. Fruity'n Sweet não tem açúcar
adicionado, e tem o que a maioria das outras bebidas
não têm; fibra dietética prébiótica e apenas 1 kcal por
100 ml.
 Sachês com 12 g para 1 litro de bebida.
 Embalagem a granel de food service de 500 g
(50/ 42 litros)
Na linha de bebidas Fruity'n Sweet há muitos sabores
deliciosos, tanto tradicionais quanto exóticos. Informações
sobre sabores disponíveis estão disponíveis em sorze4.com
*Atualmente disponível apenas para clientes de food service
no Brasil.

“JustSweet INSIDE" é uma marca registrada usada pela sorze4 AS e outros produtores de
alimentos adoçando seus produtos com Claudia Münch® JustSweet®. Um adoçante
prebiótico natural de baixa caloria. Claudia Münch® é uma marca registrada #305848
(Noruega) – Propriedade de sorze4 AS, Noruega.

SABORES EXÓTICOS E TRADICIONAIS É O QUE OFERECEMOS

Qual é o seu 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 eles estão livres de açúcar adicionado, estão com fibras dietéticas pré-bióticas e têm apenas 1 kcal por 100 ml.











Laranja – Quase como você sabe, mas sem açúcar e muita fibra dietética saudável.Lime
Se você comprar Limes no supermercado, para fazer umsuco, você verá que isso é econômico e menos trabalho.
Yerba Mate. Uma versão torrada com sabor de Limão, Pêssego ou Maçã!
Maçã - O problema com suco de maçã normal, é que ele tem um gosto ótimo, e é cheio de açúcar.
Sea Buckthorn – Exótico no continente americano, mas cresce selvagem no norte da Europa e Ásia.
Cha Preto com Gengibre & Manga – Doce e interessante…
Manga – Um suco popular, mas em muitos países, talvez caro.
Doce abacaxi brasileiro
Pitanga – Alguns dizem que pode limpar o acúmulo de excesso de gordura no corpo e achatar a barriga.
Jaboticaba – Contém ingredientes de maio que são considerados benéficos para o corpo.

Tem gosto de Açúcar, mas não é!
Com um Prebiótico Natural Adoçante
NATURAL COLORS

VITAMINS & MINERALS
The products contain juice
from the fruits that named them.

NO ADDED SUGAR

NATURAL SWEETENER
JustSweet is what we use to
sweeten all our products.

PREBIOTIC FIBERS

IMPROVES GUT HEALTH
Stimulates the growth of
healthy bacteria in the gut.

FREE FROM GMO

FREE FROM GLUTEN

LOW-CARB

No genetically modified
ingredients. A “free from” product.

For those who are sensitive to
gluten. A “free from” product.

One glass, one kcal. A perfect
drink when dieting.

AS NATURE MADE IT

DIABETES & CELIACI SAFE

SUITABLE FOR WEIGHT-LOSS

Uma nova geração!
Bom para vocês Produtos

PARA CLIENTES INDUSTRIAIS

HARD SELTZER BASE

Tem gosto de Açúcar, mas não é!

Produto:
PIZZA SEM GLÚTEN
Peso líquido: 250 g
Tamanho do pacote: 145 x 192 mm
Idiomas:
Inglês, norueguês, português, esloveno, croata, italiano
SKU: 26033
Validade: 12 Meses

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 34 g (2 colheres de sopa)
Suficiente para preparar 1 fatia de pizza
Valor energético
Carboidratos
Proteinas
Gorduras totais
Gorduras saturadas
Gorduras trans
Fibra alimentar
Sódio

108 kcal = 452 kJ
24 g
1,7 g
0,6 g
0,1 g
0g
1,2 g
593 mg

%VD*
5%
8%
3%
1%
0%
**
5%
25 %

(*)%Valores Diários de referência com base em uma
dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários
podem ser maiores ou menores dependendo de suas
necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido

GTIN/EAN-13

Ingredientes: Farinha de arroz, fécula de mandioca, farinha
de grão-de-bico, fermentos químicos (INS 450i e INS 500ii),
sal, espessante goma xantana, emulsificante INS 471.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
Modo de preparo: Para cada 100 g do mix em pó, adicione 70 mL de
água (aprox. 5 colheres de sopa). Misture até obter uma massa
homogênea e modele sobre uma forma untada. Adicione os recheios
desejados. Asse em forno pré-aquecido à temperatura máxima por 12
a 15 min, ou até que a crosta fique crocante.

Dimensões (cm): 40 cm x 15 cm x 20 cm (L x W x H)
Peso bruto: 2,6 Kg
Produtos p/Caixa: 10 units of 250g each
Tipo de caixa: Caixa de papelão
Temperatura de armazenamento: Ambiente - evite exposição direta ao sol e
temperaturas acima 28°C - 82.4°F.
Idiomas: Qualquer língua
GTIN-EAN14: (01) 17090053260339

EAN-14

Informações Logísticas - MASTER BOX - Transporte & Armazenamento

COM QUEIJO DE VERDADE

Produto:
PÃO DE QUEIJO - PREMIUM
Peso líquido: 250 g
Tamanho do pacote: 145 x 192 mm
Idiomas:
Inglês, norueguês, português, esloveno, croata, italiano
SKU: 26034
Validade: 12 Meses

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 30 g (¼ xícara de chá)
Suficiente para preparar 1 waffle de 50 g %VD*
Valor energético
Carboidratos
Proteinas
Gorduras totais
Gorduras saturadas
Gorduras trans
Fibra alimentar
Sódio

108 kcal = 452 kJ
24 g
1,7 g
0,6 g
0,1 g
0g
1,2 g
593 mg

5%
8%
3%
1%
0%
**
5%
25 %

(*)%Valores Diários de referência com base em uma
dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários
podem ser maiores ou menores dependendo de suas
necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido

GTIN/EAN-13

Ingredientes: Polvilho azedo, queijo em pó, óleo de canola, ovo em pó
e sal.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E OVOS.

Informações Logísticas - MASTER BOX - Transporte & Armazenamento
Dimensões (cm): 40 cm x 15 cm x 20 cm (L x W x H)
Peso bruto: 2,6 Kg
Produtos p/Caixa: 10 units of 250g each
Tipo de caixa: Caixa de papelão
Temperatura de armazenamento: Ambiente - evite exposição direta ao sol e
temperaturas acima 28°C - 82.4°F.
Idiomas: Qualquer língua
GTIN-EAN14: (01) 17090053260346

EAN-14

Modo de preparo: Para cada 100 g do mix em pó, adicionar 75 g de
água. Misturar bem e cozinhar em máquina para waffle aquecida a
230 ºC por cerca de 3 min (pode variar de acordo com o
equipamento). Também pode ser preparado na frigideira, assando
por cerca de 3 min em cada lado.

ADICIONE APENAS ÁGUA

Produto:
Waffles – Doce – Sem Açúcar - Vegan
Peso líquido: 250 g
Tamanho do pacote: 145 x 192 mm
Idiomas:
Inglês, norueguês, português, esloveno, croata, italiano
SKU: 26030
Validade: 12 Meses

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 30 g (¼ xícara de chá)
Suficiente para preparar 1 waffle de 50 g %VD*
Valor energético
Carboidratos
Proteinas
Gorduras totais
Gorduras saturadas
Gorduras trans
Fibra alimentar
Sódio

90 kcal = 376 kJ
19 g
2,5 g
0,5 g
0,2 g
0g
0,9 g
286 mg

4%
6%
5%
1%
1%
**
4%
12 %

(*)%Valores Diários de referência com base em uma
dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários
podem ser maiores ou menores dependendo de suas
necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido

GTIN/EAN-13

Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, leite de
coco em pó, fermentos químicos [pirofosfato ácido de sódio (INS 450i) e
bicarbonato de sódio (INS 500ii)], aroma idêntico ao natural de baunilha, sal e
edulcorante glicosídeos de esteviol (INS 960).
CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO.
PODE CONTER DERIVADOS DE AVEIA, CENTEIO, CEVADA E SOJA.
Modo de preparo: Para cada 100 g do mix em pó, adicionar 130 ml de
água. Misture bem e cozinhe em máquina para waffle por cerca de 3-4 min
(pode variar de acordo com o equipamento).

Informações Logísticas - MASTER BOX - Transporte & Armazenamento

EAN-14

Dimensões (cm): 40 cm x 15 cm x 20 cm (L x W x H)
Peso bruto: 2,6 Kg
Produtos p/Caixa: 10 units of 250g each
Tipo de caixa: Caixa de papelão
Temperatura de armazenamento: Meio ambiente - evite
exposição direta ao sol e temperaturas acima 28°C - 82.4°F.
Idiomas: Qualquer,
GTIN-EAN14: (01) 17090053260308

V-Label licença, Category:
Vegan, número de licença: NO-0282-0002

Produto:
Waffles – Doce – Sem Açúcar
Peso líquido: 250 g
Tamanho do pacote: 145 x 192 mm
Idiomas: Portuguese, English, Norwegian
SKU: 26029
Validade: 12 Meses

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 30 g (¼ xícara de chá)
Suficiente para preparar 1 waffle de 50
Valor energético
Carboidratos
Proteinas
Gorduras totais
Gorduras saturadas
Gorduras trans
Fibra alimentar
Sódio

101 kcal = 425 kJ
20 g
1,7 g
0,6 g
0,1 g
0g
1,2 g
593 mg

%VD*
5%
8%
3%
1%
0%
**
5%
25 %

(*)%Valores Diários de referência com base em uma
dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários
podem ser maiores ou menores dependendo de suas
necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido

GTIN/EAN-13

Ingredientes: Polvilho azedo, queijo em pó, óleo de canola, ovo em pó
e sal.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E OVOS.
Modo de preparo: Para cada 100 g do mix em pó, adicionar 75 g de
água. Misturar bem e cozinhar em máquina para waffle aquecida a
230 ºC por cerca de 3 min (pode variar de acordo com o
equipamento). Também pode ser preparado na frigideira, assando
por cerca de 3 min em cada lado.

Dimensões (cm): 40 cm x 15 cm x 20 cm (L x W x H)
Peso bruto: 2,6 Kg
Produtos p/Caixa: 10 units of 250g each
Tipo de caixa: Caixa de papelão
Temperatura de armazenamento: Meio ambiente - evite o sol
direto exposição e temperaturas acima 28°C - 82.4°F.
Idiomas: Any
GTIN-EAN14: (01) 17090053260346

EAN-14

Informações Logísticas - MASTER BOX - Transporte & Armazenamento

Produto:
Panquecas & Waffles Salgados – Sem açúcar - Vegano
Peso líquido: 250 g
Tamanho do pacote: 145 x 192 mm
Idiomas: Portuguese, English, Norwegian
SKU: 26031
Validade: 12 Meses

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 30 g (¼ xícara de chá)
Suficiente para preparar 1 waffle de 50
Valor energético
Carboidratos
Proteinas
Gorduras totais
Gorduras saturadas
Gorduras trans
Fibra alimentar
Sódio

108 kcal = 452 kJ
24 g
1,7 g
0,6 g
0,1 g
0g
1,2 g
593 mg

%VD*
5%
8%
3%
1%
0%
**
5%
25 %

(*)%Valores Diários de referência com base em uma
dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários
podem ser maiores ou menores dependendo de suas
necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido

GTIN/EAN-13

Ingredientes: Polvilho azedo, queijo em pó, óleo de canola, ovo em pó
e sal.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E OVOS.
Modo de preparo: Para cada 100 g do mix em pó, adicionar 75 g de
água. Misturar bem e cozinhar em máquina para waffle aquecida a
230 ºC por cerca de 3 min (pode variar de acordo com o
equipamento). Também pode ser preparado na frigideira, assando
por cerca de 3 min em cada lado.

Dimensões (cm): 40 cm x 15 cm x 20 cm (L x W x H)
Peso bruto: 2,6 Kg

EAN-14

Informações Logísticas - MASTER BOX - Transporte & Armazenamento

Produtos p/Caixa: 10 units of 250g each
Tipo de caixa: Caixa de papelão
Temperatura de armazenamento: Environment – avoid direct sun exposure e
temperaturas acima 28°C - 82.4°F.
Idiomas: Qualquer
GTIN-EAN14: (01) 7090053260318
V-Label licença, Category:
Vegan, número de licença: NO-0282-0003

APENAS SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO
Produto:
Mistura de sorvete – 30% de açúcar reduzido – Sem Glúten
Peso líquido: 250 g
Tamanho do pacote: 145 x 192 mm
Idiomas: Portuguese, English, Norwegian
SKU: 26032
Validade: 12 Meses

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 30 g (¼ xícara de chá)
Suficiente para preparar 1 waffle de 50
Valor energético
Carboidratos
Proteinas
Gorduras totais
Gorduras saturadas
Gorduras trans
Fibra alimentar
Sódio

108 kcal = 452 kJ
24 g
1,7 g
0,6 g
0,1 g
0g
1,2 g
593 mg

%VD*
5%
8%
3%
1%
0%
**
5%
25 %

(*)%Valores Diários de referência com base em uma
dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários
podem ser maiores ou menores dependendo de suas
necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido

GTIN/EAN-13

Ingredientes: Farin hsau adse ntreigcoe sesnirdiqaudeecsi da com ferro
e ácido fólico, açúcar, óleo vegetal, fécula de mandioca, ovo em pó, leite
em pó integral, aroma idêntico ao natural de baunilha e edulcorante
glicosídeos de esteviol (INS 960).sal hipossódico, fermentos químicos
[pirofosfato ácido de sódio (INS 450i) e bicarbonato de sódio (INS 500ii)],
massa madre desidratada inativa.

Modo de preparo: Para cada 100 g de mix em pó, adicionar 90 g de água.
Misturar bem e cozinhar em máquina para casquinha pré-aquecida a
220 °C por cerca de 45 segundos (podevariar de acordo com o
equipamento).

Informações Logísticas - MASTER BOX - Transporte & Armazenamento
Dimensões (cm): 40 cm x 15 cm x 20 cm (L x W x H)
Peso bruto: 2,6 Kg
Produtos p/Caixa: 10 units of 250g each
Tipo de caixa: Caixa de papelão
Temperatura de armazenamento: Ambiente - evite exposição direta ao sol e
temperaturas acima 28°C - 82.4°F.
GTIN-EAN14: (01) 17090053260322

EAN-14

CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: CONTÉM
DERIVADOS DE LEITE E TRIGO. PODE CONTER DERIVADOS DE AVEIA,
CENTEIO, CEVADA E SOJA.

Você pode encontrar produtos sorze4
nestes países

"É minha opinião profissional que o adoçante natural, prebiótico e de baixa caloria, o
substituto do açúcar Claudia Münch® JustSweet e produtos onde o açúcar é substituído,
é melhor para a saúde bucal e, portanto, também melhor para a saúde geral."
Dr. Bruno Affonsos
Cirurgião dentista, IR-Implante Rio
Rio de Janeiro | Brasil

"A bebida Amazon Secret Guaraná Energy adoçada com JustSweet é a melhor. Sem
batimentos cardíacos acelerados, muita energia, durante e depois da luta!"
Tony Fox
MMA Champion
Rio de Janeiro | Brasil

"É fantástico. Muito bom gosto e eu adoro!"

Juliana Siruffo
Atriz, dançarina e coreógrafa
Rio de Janeiro | Brasil

SEM AÇÚCAR

SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO & INDÚSTRIA
Produto:
Base de sorvetes – Sem açúcar – Adoçantes Naturais – Baixo Teor de Maltitol
Peso líquido: 250 g
Tamanho do pacote:
Idiomas: Português, Inglês, Norueguês
SKU: 69144
Validade: 12 Meses

GTIN/EAN-13

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 112,5
Porção: 14g (2 colheres de sopa)
Valor energético
Carboidratos
Açúcares totais
Açúcares adicionados
Proteinas
Gorduras totais
Gorduras saturadas
Gorduras trans
Fibra alimentar
Sódio

41 kcal = 171 kJ
32 g
0,7 g
0,7 g
0,2 g
2,2 g
2,0 g
0g
17 g
93 mg

%VD*
2%
1,5 %
**
1,4 %
0,4 %
3,3 %
10 %
**
10 %
0,7 %

(*)%Valores Diários de referência com base em uma
dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários
podem ser maiores ou menores dependendo de suas
necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido

Informações Logísticas - MASTER BOX – Transporte & Armazenamento
Dimensões (cm): ?
Peso bruto: ? Kg
Produtos p/Caixa: ?
Tipo de caixa: ?
Temperatura de armazenamento: Ambiente - evite exposição direta ao sol e
temperaturas acima 28°C - 82.4°F.
GTIN-EAN14: (01) 10712885691446

EAN-14

Ingredientes:
Polidextrose, gordura em pó, maltodextrina, emusificantes:
monodiglicerídeos de ácidos graxos e esteres de ácidos graxos com
propilenogricol, estabilizantes: goma guar e goma xantana,
edulcorantes naturais: maltitol, eritritol e stévia, antiumectante: dióxido
de silício.

DISPONÍVEL PARA FOOD SERVICE EM 1 KG
Produto:
Pasta de Batata doce com Cacau – Sugar Free - Vegan
Peso líquido: 250 g
Tamanho do pacote (cm): Ø 6,5 x 8,5
Idiomas: Portuguese, English, Norwegian
SKU: 26019
Validade: 12 Meses

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 30 g (¼ xícara de chá)
Suficiente para preparar 1 waffle de 50
Valor energético
Carboidratos
Proteinas
Gorduras totais
Gorduras saturadas
Gorduras trans
Fibra alimentar
Sódio

108 kcal = 452 kJ
24 g
1,7 g
0,6 g
0,1 g
0g
1,2 g
593 mg

%VD*
5%
8%
3%
1%
0%
**
5%
25 %

NEED INFO

(*)%Valores Diários de referência com base em uma
dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários
podem ser maiores ou menores dependendo de suas
necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido

GTIN/EAN-13

Ingredientes: ?.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS:

Informações Logísticas - MASTER BOX - Transporte & Armazenamento
Dimensões (cm): ? cm x ? cm x ? cm (L x W x H)
Peso bruto: ? Kg

NEED INFO

Tipo de caixa: Caixa de papelão
Temperatura de armazenamento: Meio ambiente – evite
exposição direta ao sol e temperaturas acima 28°C - 82.4°F.
Idiomas: Qualquer
GTIN-EAN14: (01) 17090053260193

EAN-14

Produtos p/Caixa: ? units of 250g each

DISPONÍVEL PARA FOOD SERVICE EM 1 KG
Produto:
Pasta de Banana com Cacau – Sem açúcar - Vegano
Peso líquido: 250 g
Tamanho do pacote (cm): Ø 6,5 x 8,5
Idiomas: Portuguese, English, Norwegian
SKU: 26018
Validade: 12 Meses

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 30 g (¼ xícara de chá)
Suficiente para preparar 1 waffle de 50
Valor energético
Carboidratos
Proteinas
Gorduras totais
Gorduras saturadas
Gorduras trans
Fibra alimentar
Sódio

108 kcal = 452 kJ
24 g
1,7 g
0,6 g
0,1 g
0g
1,2 g
593 mg

%VD*
5%
8%
3%
1%
0%
**
5%
25 %

NEED INFO

(*)%Valores Diários de referência com base em uma
dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários
podem ser maiores ou menores dependendo de suas
necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido

GTIN/EAN-13

Ingredientes: ?.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS:

Informações Logísticas - MASTER BOX - Transporte & Armazenamento
Dimensões (cm): ? cm x ? cm x ? cm (L x W x H)
Peso bruto: ? Kg

Tipo de caixa: Caixa de papelão

NEED INFO

Temperatura de armazenamento: Meio ambiente – evite
exposição direta ao sol e temperaturas acima 28°C - 82.4°F.
Idiomas: Qualquer
GTIN-EAN14: (01) 17090053260193

EAN-14

Produtos p/Caixa: ? units of 250g each

UMA 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 primeiro sobre o que NÃO está no
produto!
Claudia Münch® JustSweet® foi feita como adoçante natural para a bebida
funcional de Sorze4; "The Amazon Secret®", a maior marca de bebidas da
Noruega nos canais de mídia social, e na lista dos 30 mais populares
marcas norueguesas no Facebook® - A Amazon Secret foi lançada na 7Eleven na Noruega.
Nossos produtos foram feitos para serem amados por você!

Mestre em Ciências, Nutrição,
Obesidade e Distúrbios Alimentares

DISPONÍVEL PARA FOOD SERVICE EM 1 LITRO
Produto:
Xarope de Bordo – Sem Açúcar - Vegano
Peso líquido: ? g
Tamanho do pacote (cm): ?
Idiomas: Portuguese, English, Norwegian
SKU: 26021
Validade: 12 Meses

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 30 g (¼ xícara de chá)
Suficiente para preparar 1 waffle de 50
Valor energético
Carboidratos
Proteinas
Gorduras totais
Gorduras saturadas
Gorduras trans
Fibra alimentar
Sódio

%VD*

108 kcal = 452 kJ
24 g
1,7 g
0,6 g
0,1 g
0g
1,2 g
593 mg

5%
8%
3%
1%
0%
**
5%
25 %

NEED INFO

(*)%Valores Diários de referência com base em uma
dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários
podem ser maiores ou menores dependendo de suas
necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido

GTIN/EAN-13

Ingredientes: ?.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS:

Informações Logísticas - MASTER BOX - Transporte & Armazenamento
Dimensões (cm): ? cm x ? cm x ? cm (L x W x H)
Peso bruto: ? Kg

Tipo de caixa: Caixa de papelão

NEED INFO

Temperatura de armazenamento: Environment – avoid direct sun
exposure etemperaturas acima 28°C - 82.4°F.
Idiomas: Qualquer
GTIN-EAN14: (01) 17090053260216

EAN-14

Produtos p/Caixa: ? units of 250g each

DISPONÍVEL PARA FOOD SERVICE EM 1 LITRO
Produto:
Xarope de Caramelo – Sem Açúcar - Vegano
Peso líquido: ? g
Tamanho do pacote (cm): ?
Idiomas: Portuguese, English, Norwegian
SKU: 26023
Validade: 12 Meses

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 30 g (¼ xícara de chá)
Suficiente para preparar 1 waffle de 50
Valor energético
Carboidratos
Proteinas
Gorduras totais
Gorduras saturadas
Gorduras trans
Fibra alimentar
Sódio

%VD*

108 kcal = 452 kJ
24 g
1,7 g
0,6 g
0,1 g
0g
1,2 g
593 mg

5%
8%
3%
1%
0%
**
5%
25 %

NEED INFO

(*)%Valores Diários de referência com base em uma
dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários
podem ser maiores ou menores dependendo de suas
necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido

GTIN/EAN-13

Ingredientes: ?.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS:

Informações Logísticas - MASTER BOX - Transporte & Armazenamento
Dimensões (cm): ? cm x ? cm x ? cm (L x W x H)
Peso bruto: ? Kg

Tipo de caixa: Caixa de papelão

NEED INFO

Temperatura de armazenamento: Environment – avoid direct sun
exposure etemperaturas acima 28°C - 82.4°F.
Idiomas: Qualquer
GTIN-EAN14: (01) 17090053260230

EAN-14

Produtos p/Caixa: ? units of 250g each

DISPONÍVEL PARA FOOD SERVICE EM 1 LITRO
Produto:
Xarope com sabor de crocanto – Sem açúcar - Vegano
Peso líquido: ? g
Tamanho do pacote (cm): ?
Idiomas: Portuguese, English, Norwegian
SKU: 26024
Validade: 12 Meses

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 30 g (¼ xícara de chá)
Suficiente para preparar 1 waffle de 50
Valor energético
Carboidratos
Proteinas
Gorduras totais
Gorduras saturadas
Gorduras trans
Fibra alimentar
Sódio

%VD*

108 kcal = 452 kJ
24 g
1,7 g
0,6 g
0,1 g
0g
1,2 g
593 mg

5%
8%
3%
1%
0%
**
5%
25 %

NEED INFO

(*)%Valores Diários de referência com base em uma
dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários
podem ser maiores ou menores dependendo de suas
necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido

GTIN/EAN-13

Ingredientes: ?.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS:

Informações Logísticas - MASTER BOX - Transporte & Armazenamento
Dimensões (cm): ? cm x ? cm x ? cm (L x W x H)
Peso bruto: ? Kg

Tipo de caixa: Caixa de papelão

NEED INFO

Temperatura de armazenamento: Meio ambiente – evite
exposição direta ao sol e temperaturas acima 28°C - 82.4°F.
Idiomas: Qualquer
GTIN-EAN14: (01) 17090053260247

EAN-14

Produtos p/Caixa: ? units of 250g each

DISPONÍVEL APENAS PARA SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO

85%
menor em calorias

A empresa norueguesa Sorze4 AS (Inc.) [ fonte para ] was founded in 2010. Today
Norway’s largest vendor of industrial instant coffees ea distributor of green
coffee beans to many of Norway’s micro coffee roasters.
A Sorze4 AS é dona da maior marca norueguesa de bebidas e 30ª maior de todas
as marcas norueguesas nas redes sociais: a Amazon Secret®, sem açúcar e
vendida em pó instantâneo para que o consumidor possa fazer uma bebida
refrescante em casa.
Produtos do sorze4 estão disponíveis em mais de 20 países.
Nossa especialidade é desenvolver produtos sem açúcar, ou açúcar reduzido e
outros produtos "livres de". Sem açúcar, livre de glúten, livre de lactose, livre de
ovo, diabetes seguro e produtos certificados veganos. Nós chamamos isso; «As
SOLUÇÕES Claudia Münch®»
A empresa Sorze4 está registrada em uma filial brasileira, a Sorze4 Brasil Ltda,
#CNPJ registrada em São Paulo, SP e Claudia Münch Produtos Funcionais Ltda.
#CNPJ, registrada no Rio de Janeiro, RJ.

.

Sorze4 Brasil Ltda.

Sorze4 AS (Norway)

Alameda Santos 200
Vila Mariana, Edifício Victoria Plaza
Sao Paulo, Brazil 01418-000
Tel.: (+55) (24) 9987-73595

Fridheimveien 1, Port 3
7041 Trondheim, Norway

contato@sorze4.com
www.sorze4.com

contact@sorze4.com
www.sorze4.com

Tel.: (+47) 72 55 66 00

www.sorze4.com
www.claudiamunch.com.br

