
Linha

Semeando sabor e colhendo o bem

LançamentoLançamento



A Caldo Bom sabe que ser vegano é muito mais que uma 

orientação alimentar, é uma verdadeira filosofia de vida. 

Entendemos que nossos consumidores procuram por 

produtos autênticos e certificados. 

Nossos blends exclusivos são mais saborosos, produzidos 
com legumes selecionados, como feijões e ervilhas. 
São opções saudáveis e deliciosas, feitas para um público 
que sempre faz questão do prazer de comer bem. 

Uma linha

de verdade

e com muito

mais sabor



TENDÊNCIAS DE

COMPORTAMENTO

Opções completas

para um mercado 

que conquista cada

vez mais consumidores.

Diferenciais da Linha

Vegan Caldo Bom

SOMOS CERTIFICADOS
ALTO TEOR DE PROTEÍNA
FONTE DE FIBRAS
100% VEGETAL

A Caldo Bom está sempre buscando 
alternativas inovadoras para 
atender as novas tendências de 
mercado e demandas de consumo 
dos nossos clientes.

Sabor diferenciado, 

com blends exclusivos 

à base de legumes.

Alta rentabilidade 

para seu negócio.

MELHOR CUSTO-BENEFÍCIO 
PARA O CONSUMIDOR: rende 

mais porções por pacote.

PROCESSO INOVADOR DE 
PRODUÇÃO: garante o preparo 

rápido, em menos de 2 minutos.

da população brasileira 

se declara vegetariana*

estão em São Paulo,

Curitiba, Recife 

e Rio de Janeiro* 

dos brasileiros 

consumiriam mais

produtos veganos se 

estivessem indicados 

na embalagem* 

as proteínas vegetais de fontes 

alternativas à soja estarão em alta**

*Sociedade Vegetariana Brasileira, IBOPE 2018.  
**Whole Foods Market, tendências 2020.

14%

16%

55%

Em 2020 e 2021



Conheça a Linha Completa

Nos sabores Carne e Frango, os Hambúrgueres Veganos 
Caldo Bom são preparados com ingredientes 
selecionados e 100% vegetais, além de passar por 
rigoroso controle de qualidade, garantindo ao 
consumidor mais suculência e um sabor irresistível. 

HAMBURGUER
VeganoVegano

SABOR FRANGO

SABOR CARNE

Preparo rápido, 
apenas com água

100%
vegetal

Rende
5 porções

Família Comercial

Código

Código EAN

Código DUN

Quantidade (caixa)

Validade (meses)

Carne
200104

05060105

7896273906957

17896273906954

12 unidades

12 meses

Frango
200104

05060106

7896273906964

17896273906961

12 unidades

12 meses

Alto teor 
   de proteína

por 
  porção9g



Feita à base de proteínas 
vegetais selecionadas, a 
Almôndega Vegana Caldo Bom 
garante mais praticidade e alto 
rendimento no preparo, além 
da combinação de sabores que 
nossos clientes buscam.

O Quibe Vegano Caldo Bom traz um sabor 
surpreendente e uma textura incomparável 
por ser feito com uma seleção de proteínas 
vegetais de alta qualidade.  Deixa as refeições 
ainda mais deliciosas e saudáveis.

VeganoVegano

VeganaVegana

Preparo rápido, 
apenas com água

100%
vegetal

Rende
15 almôndegas
médias

Preparo rápido, 
apenas com água

100%
vegetal

Rende 15 
quibes médios

Família Comercial

Código

Código EAN

Código DUN

Quantidade (caixa)

Validade (meses)

200104

05060108

7896273906988

17896273906985

12 unidades

12 meses

Família Comercial

Código

Código EAN

Código DUN

Quantidade (caixa)

Validade (meses)

200104

05060107

7896273906971

17896273906978

12 unidades

12 meses

ALMÔNDEGA

QUIBE

Alto teor 
   de proteína

por 
  porção9g

Alto teor 
   de proteína

por 
  porção8g



/caldobom

www.caldobom.com.br

@caldobom

Siga 
no�sas
redes!

Siga 
no�sas
redes!


