
LINHA CONDIMENTOS 
ORGÂNICOS

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 10 g (1 colher de sopa rasa)

Valor Energético
Carboidratos
Proteínas
Sódio

8 kcal = 32 kJ
2 g

0,2 g
525 mg

1%
1%
0%
22%

%VD(*)Quantidade por porção

“Não contém quantidade signifi cativa de gorduras totais, gorduras 
saturadas, gorduras trans e fi bra alimentar.”  (*)% Valores Diários 
de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. 

Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo 
de suas necessidades energéticas.

Shiokoji Orgânico é um condimento de 
arroz orgânico inoculado com o fungo 
Aspergillus oryzae que realça o sabor 
original dos alimentos naturalmente, 
tornando-as apetitosos e tenros. 

O Shiokoji Orgânico é minimamente 
processado, sem adição de corantes, 
conservantes, aromatizantes, realçador 
de sabor e outros aditivos químicos, 
perfeito para maturar carnes e tempe-
rar alimentos diversos. 

Utilizar o Shiokoji Orgânico é uma for-
ma natural e saudável de agregar sabor 
aos pratos. Ao fermentar o arroz orgâ-
nico, o microrganismo produz enzimas 
que melhoram a textura dos alimentos 
e liberam o “umami” que potencializa o 
paladar e permite utilizar uma quanti-
dade menor de sal nos alimentos. Além 

FLOR DE ARROZ ADIAMANTADA

SHIO KOJI ORGÂNICO

de conter ácidos que possuem ação an-
tioxidante e retardam o envelhecimen-
to precoce das células.

INGREDIENTES
Arroz orgânico, água e sal marinho.
CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: PODE 
CONTER TRIGO.

CONSERVAÇÃO
Conservar sob refrigeração. Após aber-
to, consumir em até 30 dias. O produto 
poderá ter a coloração alterada com a 
variação da temperatura, porém, não 
haverá efeito na sua qualidade. 

MODO DE PREPARO
Para cada 100 g de alimento a ser pre-
parado, utilize uma colher de sopa rasa 
de Shiokoji Orgânico ou quanto preferir. 
Depois deixe marinando por no mínimo 

duas horas na geladeira. Quanto mais 
tempo o alimento fi car no Shiokoji Or-
gânico, mais saboroso e tenro ele fi ca.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
• Saco plástico 200 g
• Balde plástico 5 kg
• Balde plástico 10 kg

Condimento adocicado à base de arroz maltado 発酵調味料

LINHA DE CONDIMENTOS ORGÂNICOS

VALIDADE
• 6 meses



saudável de agregar sabor aos pratos. Ao 
fermentar o arroz orgânico, os microrga-
nismos produzem enzimas que melho-
ram a textura e liberam o “umami” dos 
ingredientes que potencializa o sabor 
dos alimentos. O Amakoji Líquido Orgâ-
nico pode ser usado com carnes, peixes, 
verduras, assados, molhos e ainda para 
temperar, marinar e refogar.

INGREDIENTES
Arroz orgânico, água, açúcar orgânico, 
álcool orgânico e sal marinho. CONTÉN 
GLÚTEN. ALÉRGICOS: PODE CONTER 
TRAÇOS DE TRIGO.

CONSERVAÇÃO
Conservar em local frasco, arejado e ao 
abrigo da luz. Após aberto, conservar sob 
refrigeração. O produto poderá precipitar, 
decantar e se turvar. Agite antes de usar. 
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INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 15 g (1 colher de sopa)

Valor Energético
Carboidratos
Proteínas
Sódio

13 kcal = 53 kJ
3 g

0,2 g
339 mg

1%
1%
0%
14%

%VD(*)Quantidade por porção

“Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras 
saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.”  (*)% Valores Diários 
de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. 

Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo 
de suas necessidades energéticas.

É um condimento natural, obtido pela 
fermentação do arroz orgânico com o 
fungo Aspergillus oryzae (mesmo fungo 
usado na fabricação de shoyu, misso e 
saquê), tem como principal propriedade 
de realçar o sabor “umami” nos alimen-
tos, tornando-os apetitosos e tenros. 
Não contém aditivos químicos e coran-
tes artificiais é perfeito para maturar 
carnes e temperar alimentos.

BENEFÍCIOS
Torna seus alimentos mais saborosos de 
modo saudável.

O Shiokoji Líquido Orgânico é minucio-
samente processado sem a adição de 
aditivos industrializados como corantes, 
conservantes, aromatizantes e outros 
produtos químicos. Utilizar o Shiokoji 
Líquido Orgânico é uma forma natural 

REALÇADOR DE SABOR NATURAL

SHIO KOJI LÍQUIDO ORGÂNICO

e saudável de agregar sabor aos pra-
tos. Ao fermentar o arroz orgânico, os 
microrganismos produzem enzimas que 
melhoram a textura e liberam o “uma-
mi” dos ingredientes que potencializa o 
sabor dos alimentos. O Shiokoji Líquido 
Orgânico pode ser usado com carnes, 
peixes, verduras, assados, molhos e ain-
da para temperar, marinar e refogar.

INGREDIENTES
Arroz orgânico, água, sal marinho e 
álcool orgânico. CONTÉN GLÚTEN. 
ALÉRGICOS: PODE CONTER TRAÇOS DE 
TRIGO.

CONSERVAÇÃO
Conservar em local frasco, arejado e ao 
abrigo da luz. Após aberto, conservar sob 
refrigeração. O produto poderá precipitar, 
decantar e se turvar. Agite antes de usar. 

O produto poderá ter a coloração altera-
da com a variação da temperatura, po-
rém, não haverá efeito na sua qualidade.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
• Frasco de vidro 500 ml
• Garrafa plástica 5 litros

VALIDADE
• 1 ano e 3 meses

Condimento adocicado à base de arroz maltado 発酵調味料

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 15 ml (1 colher de sopa)

Valor Energético
Carboidratos
Proteínas
Sódio

17 kcal = 71 kJ
4 g

0,2 g
108 mg

1%
1%
0%
5%

%VD(*)Quantidade por porção

Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras 
saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.”  (*)% Valores Diários 
de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. 

Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo 
de suas necessidades energéticas.

É um condimento natural, obtido pela fer-
mentação do arroz orgânico com o fungo 
Aspergillus oryzae (mesmo fungo usado na 
fabricação de shoyu, misso e saquê), pos-
sui sabor adocicado e tem como principal 
propriedade de minimizar odores fortes 
de peixes e frutos do mar e adocicar as 
receitas. Não contém aditivos químicos e 
corantes artificiais é perfeito para temperar 
grelhados, cozidos e preparação de molhos.

BENEFÍCIOS
Torna seus alimentos mais saborosos de 
modo saudável.

O Amakoji Líquido Orgânico é minucio-
samente processado sem a adição de 
aditivos industrializados como corantes, 
conservantes, aromatizantes e outros 
produtos químicos. Utilizar o Amakoji 
Líquido Orgânico é uma forma natural e 

TIPO MIRIN

AMA KOJI LÍQUIDO ORGÂNICO

O produto poderá ter a coloração altera-
da com a variação da temperatura, po-
rém, não haverá efeito na sua qualidade.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
• Frasco de vidro 500 ml
• Garrafa plástica 5 litros

VALIDADE
• 1 ano e 3 meses

Condimento adocicado à base de arroz maltado 発酵調味料
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