
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 10 ml (1 colher de sopa)

Valor Energético
Carboidratos
Proteínas
Sódio

7 kcal = 31 kJ
0,9 g
0,9 g

396 mg

1%
0%
1%

18%

%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.

Tarê é um molho japonês encorpado 
com um toque adocicado e muito prá-
tico para ser usado em grelhados de 
carnes, aves e peixes, refogados de 
verduras e yakissoba e para fi nalização 
de pratos como sushis, hot roll (sushi 
empanado) e temakis.

Produzido com ingredientes livres de 
agrotóxicos e transgênicos; sem con-
servantes, corantes, realçador de sabor, 
aromatizantes e açúcar industrializado, 
proporcionando uma alimentação sa-
borosa e saudável.

CONSERVAÇÃO
Conservar em local fresco, arejado e ao
abrigo da luz. Após aberto, conservar 
sob refrigeração e consumir em até 2 
meses.

INGREDIENTES
Shoyu Orgânico (água, soja orgânica, 
trigo orgânico e sal marinho), mel orgâ-
nico, vinagre de maçã orgânico, extrato 
de levedura, espessante goma xantana 
e acidulante ácido láctico.
CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE 
SOJA E TRIGO.

MOLHO ORGÂNICO

TARÊ

LINHA MOLHOS ORGÂNICOS

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

Valor Energético
Carboidratos
Proteínas
Sódio

17 kcal = 71 kJ
4 g

0,7 g
392,4 mg

1%
1%
1%

18%

%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.

Molho para Teriyaki é um molho japo-
nês com um toque adocicado e muito 
prático para ser usado em grelhados de 
carnes, aves e peixes, refogados de ver-
duras e yakissoba.

Produzido com ingredientes livres de 
agrotóxicos e transgênicos, sem con-
servantes, corantes, realçador de sabor, 
aromatizantes e açúcar industrializado, 
proporcionando uma alimentação sa-
borosa e saudável.

CONSERVAÇÃO
Conservar em local fresco, arejado e ao
abrigo da luz. Após aberto, conservar 
sob refrigeração e consumir em até 2 
meses.

INGREDIENTES
Shoyu Orgânico (água, soja orgânica, 
trigo orgânico e sal marinho), mel orgâ-
nico, vinagre de maçã orgânico, extrato 
de levedura e acidulante ácido láctico. 
CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE 
SOJA E TRIGO.

MOLHO ORGÂNICO

TERIYAKI

LINHA MOLHOS ORGÂNICOS

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
• Bisnaga plástica 150 ml

VALIDADE
• 1 ano

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
• Frasco de vidro 250 ml

VALIDADE
• 1 ano
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INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 15 ml (1 colher de sopa)

Valor Energético
Carboidratos
Proteínas
Sódio

11 kcal = 46 kJ
2 g

0,5 g
229,2 mg

1%
1%
1%

10%

%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.

Molho Orgânico Ponzu da MN Food é 
um molho cítrico oriental pronto para 
uso em saladas, ceviche, sashimi ma-
rinado, gyoza, karaaguê (frango frito), 
entre outros.

Produzido com ingredientes livres de 
agrotóxicos e transgênicos, sem con-
servantes, corantes, realçador de sabor, 
aromatizantes e açúcar industrializado, 
enriquece o sabor natural dos alimen-
tos, deixando-os muito mais saborosos 
e saudáveis.

CONSERVAÇÃO
Conservar em local fresco, arejado e ao 
abrigo da luz. Após aberto, conservar 
sob refrigeração e consumir em até 2 
meses.

INGREDIENTES
Shoyu Orgânico (água, soja orgânica, 
trigo orgânico e sal marinho), mel or-
gânico, vinagre de maçã orgânico, suco 
de limão orgânico, extrato de levedura 
e acidulante ácido láctico.
CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE 
SOJA E TRIGO.

MOLHO ORGÂNICO 

PONZU

LINHA MOLHOS ORGÂNICOS EMBALAGENS DISPONÍVEIS
• Frasco de vidro 250 ml

VALIDADE
• 1 ano
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