
LINHA
KIT LAMEN

Praticidade de saborear um delicio-
so lamen sem sair da sua casa ou em 
qualquer outro lugar e em qualquer 
momento. Não contém conservantes.

CONSERVAÇÃO
Manter sob refrigeração (0 a 4ºC). 
Após aberto consumir imediatamente.

VALIDADE
Refrigerado (0 a 4ºC) 20 dias.

INGREDIENTES MACARRÃO
Farinha de trigo enriquecida com ferro 
ácido fólico, água, álcool de cereais, sal, 
reguladores de acidez (carbonato de 
potássio e carbonato de sódio) e amido 
de milho. 

KIT LAMEN

SABOR SHOYU
INGREDIENTES CALDO
Shoyu Orgânico (água, soja, trigo e sal), 
óleo aromatizante (óleo de soja e alho), 
caldo de galinha (sal, maltodextrina, 
frango desidratado, extrato de leve-
dura e condimentos), amakoji orgâni-
co (água, arroz, álcool etílico, açúcar 
e sal), shiokoji orgânico (arroz, água e 
sal), molho de ostra (água, açúcar, sal, 
amido de milho, extrato de ostra, gluta-
mato monossódico, farinha de trigo, co-
rante caramelo), sal, mel, açúcar, alho, 
dashi em pó (glicose, sal, peixe bonito 
seco em pó, extrato de peixe bonito, co-
gumelo shitake em pó, alga kombu em 
pó e proteína hidrolisada), vinho tinto, 
vinho branco, cebola em pó, vinagre 
de maçã, pimenta vermelha, pimenta 
do reino, gengibre em pó e espessante 
goma guar e vinagre em pó. 
CONTÉM GLÚTEN. 
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE 
TRIGO, SOJA, PEIXE, CRUSTÁCEOS, OVOS 
E LEITE. 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 200 g (150 g de macarrão + 40 g de caldo)

Valor Energético
Carboidratos
Proteínas
Gorduras Totais
Gorduras Saturadas
Gorduras Trans
Sódio

550 kcal = 2310 kJ
94,2 g
15,6 g
3,7 g
1 g
4 g

1864 mg

28%
31%
21%
7%
5%
**

78%

%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.

EMBALAGEM
Caixa com 12 kits (cada kit contém 1 por-
ção de macarrão 150 g e 1 porção de cal-
do 40 g).



Praticidade de saborear um delicio-
so lamen sem sair da sua casa ou em 
qualquer outro lugar e em qualquer 
momento. Não contém conservantes.

CONSERVAÇÃO
Manter sob refrigeração (0 a 4ºC).
Após aberto consumir imediatamente.

VALIDADE
Refrigerado (0 a 4ºC) 20 dias.

INGREDIENTES MACARRÃO
Farinha de trigo enriquecida com ferro 
ácido fólico, água, álcool de cereais, sal, 
reguladores de acidez (carbonato de 
potássio e carbonato de sódio) e amido 
de milho.

KIT LAMEN

SABOR MISSÔ
INGREDIENTES CALDO
Missô orgânico (soja, arroz e sal), 
shiokoji orgânico (arroz, água e sal), 
óleo aromatizante (óleo de soja e alho), 
caldo de galinha (sal, maltodrextrina, 
frango desidratado, extrato de levedura 
e condimentos), shoyu orgânico (água, 
soja, trigo e sal), alho, molho de ostra 
(água, açúcar, sal, amido de milho, ex-
trato de ostra, glutamato monossódico, 
farinha de trigo, corante caramelo), ex-
trato de tomate, suco de maçã, amako-
ji orgânico (água, arroz, álcool etílico, 
açúcar e sal) vinho tinto, dashi em pó 
(glicose, sal, peixe bonito seco em pó, 
extrato de peixe bonito, cogumelo shi-
take em pó, alga kombu em pó e prote-
ína hidrolisada), açúcar, mel, pasta de 
amendoim, gergelim branco tostado, 
óleo de soja, pasta de gergelim, cebola 
em pó, óleo de gergelim,  gengibre em 
pó e vinagre em pó.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 200 g (150 g de macarrão + 50 g de caldo)

Valor Energético
Carboidratos
Proteínas
Gorduras Totais
Gorduras Saturadas
Gorduras Trans
Sódio

400 kcal = 2268 kJ
93 g
15 g
3,5 g
1 g
4 g

1595 mg

27%
31%
21%
7%
5%
**

66%

%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.

CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE 
TRIGO, SOJA, GERGELIM, AMENDOIM,  
PEIXE, CRUSTÁCEOS, OVOS E LEITE. 

EMBALAGEM
Caixa com 12 kits (cada kit contém 1 por-
ção de macarrão 150 g e 1 porção de cal-
do 50 g).

Praticidade de saborear um delicio-
so lamen sem sair da sua casa ou em 
qualquer outro lugar e em qualquer 
momento. Não contém conservantes.

CONSERVAÇÃO
Manter sob refrigeração (0 a 4ºC).
Após aberto consumir imediatamente.

VALIDADE
Refrigerado (0 a 4ºC) 20 dias.

INGREDIENTES MACARRÃO
Farinha de trigo enriquecida com ferro 
ácido fólico, água, álcool de cereais, sal, 
reguladores de acidez (carbonato de 
potássio e carbonato de sódio) e amido 
de milho.

KIT LAMEN

SABOR KARAMISSÔ
INGREDIENTES CALDO
Missô Orgânico (soja orgânica, arroz or-
gânico e sal marinho), shiokoji (arroz, 
água e sal), pimenta vermelha, óleo 
aromatizante (óleo de soja e alho), 
caldo de galinha (sal, maltodrextrina, 
frango desidratado, extrato de levedura 
e condimentos), shoyu orgânico (água, 
soja orgânica, trigo orgânico e sal ma-
rinho), alho, molho de ostra (água, 
açúcar, sal, amido de milho, extrato de 
ostra, glutamato monossódico, farinha 
de trigo, corante caramelo), extrato de 
tomate, suco de maçã, amakoji (água, 
arroz, álcool de cereais, açúcar e sal), 
vinho tinto, dashi em pó (glicose, sal, 
peixe bonito seco em pó, extrato de 
peixe bonito, cogumelo shitake em pó, 
alga kombu em pó e proteína hidroli-
sada), açúcar, mel, pasta de amendoim, 
gergelim branco tostado, óleo de soja, 
pasta de gergelim, cebola em pó, óleo 
de gergelim e gengibre em pó.
CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM 
DERIVADOS DE TRIGO, SOJA, AMENDOIM, 
PEIXE, CRUSTÁCEOS, OVOS E LEITE.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 200 g (150 g de macarrão + 50 g de caldo)

Valor Energético
Carboidratos
Proteínas
Gorduras Totais
Gorduras Saturadas
Gorduras Trans
Sódio

400 kcal = 2268 kJ
93 g
15 g
3,5 g
1 g
4 g

1595 mg

27%
31%
21%
7%
5%
**

66%

%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.

EMBALAGEM
Caixa com 12 kits (cada kit contém 1 por-
ção de macarrão 150 g e 1 porção de cal-
do 50 g).



Praticidade de saborear um delicio-
so lamen sem sair da sua casa ou em 
qualquer outro lugar e em qualquer 
momento. Não contém conservantes.

CONSERVAÇÃO
Manter sob refrigeração (0 a 4ºC).
Após aberto consumir imediatamente.

VALIDADE
Refrigerado (0 a 4ºC) 20 dias.

INGREDIENTES MACARRÃO
Farinha de trigo enriquecida com ferro 
ácido fólico, água, álcool de cereais, sal, 
reguladores de acidez (carbonato de 
potássio e carbonato de sódio) e amido 
de milho.

KIT LAMEN

SABOR KARÊ (CURRY)
INGREDIENTES CALDO
Missô Orgânico (soja orgânica, arroz 
orgânico e sal marinho), shiokoji (ar-
roz, água e sal), curry em pó, óleo aro-
matizante (óleo de soja e alho), caldo 
de galinha (sal, maltodrextrina, frango 
desidratado, extrato de levedura e con-
dimentos), shoyu orgânico (água, soja 
orgânica, trigo orgânico e sal marinho), 
alho, molho de ostra (água, açúcar, sal, 
amido de milho, extrato de ostra, glu-
tamato monossódico, farinha de trigo, 
corante caramelo), extrato de tomate, 
suco de maçã, amakoji (água, arroz, 
álcool de cereais, açúcar e sal), vinho 
tinto, dashi em pó (glicose, sal, peixe 
bonito seco em pó, extrato de peixe 
bonito, cogumelo shitake em pó, alga 
kombu em pó e proteína hidrolisada), 
açúcar, mel, pasta de amendoim, gerge-
lim branco tostado, óleo de soja, pasta 
de gergelim, cebola em pó, óleo de ger-
gelim e gengibre em pó. 
CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM 
DERIVADOS DE TRIGO, SOJA, AMENDOIM, 
PEIXE, CRUSTÁCEOS, OVOS E LEITE.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 200 g (150 g de macarrão + 50 g de caldo)

Valor Energético
Carboidratos
Proteínas
Gorduras Totais
Gorduras Saturadas
Gorduras Trans
Sódio

400 kcal = 2268 kJ
93 g
15 g
3,5 g
1 g
4 g

1595 mg

27%
31%
21%
7%
5%
**

66%

%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.

EMBALAGEM
Caixa com 12 kits (cada kit contém 1 por-
ção de macarrão 150 g e 1 porção de cal-
do 50 g).
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Praticidade de saborear um delicioso 
udon sem sair da sua casa ou em qual-
quer outro lugar e em qualquer mo-
mento. Não contém conservantes.

CONSERVAÇÃO
Manter sob congelamento (0 a -18ºC).
Após aberto consumir imediatamente.

VALIDADE
Congelado (0 a -18ºC) 6 meses.

KIT UDON

SABOR SHOYU
INGREDIENTES MACARRÃO
Farinha de trigo enriquecida com ferro 
e ácido fólico, água, fécula de mandio-
ca, sal, vinagre de maçã e amido de mi-
lho.

INGREDIENTES CALDO
Shoyu orgânico (água, soja orgânica, 
trigo orgânico e sal marinho), condi-
mento koji líquido (água, arroz fermen-
tado e álcool de cereais), açúcar, sal e 
dashi em pó (glicose, sal, peixe bonito 
seco em pó, extrato de peixe bonito, co-
gumelo shitake em pó, alga kombu em 
pó e proteína hidrolisada).
CONTÉM GLÚTEN.  ALÉRGICOS: CONTÉM 
DERIVADOS DE SOJA, TRIGO E PEIXES.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 210 g (180 g de macarrão fresco + 30 g de caldo)

Valor Energético
Carboidratos
Proteínas
Gorduras Totais
Gorduras Saturadas
Gorduras Trans
Sódio

400 kcal = 2268 kJ
93 g
15 g
3,5 g
1 g
4 g

1595 mg

24%
32%
23%
5%
4%
**

98%

%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.

EMBALAGEM
Caixa com 12 kits (cada kit contém 1 por-
ção de macarrão 180 g e 1 porção de cal-
do 30 g).


