Sobre a Empresa:
Atuando há mais de 20 anos no mercado, a Phytonatus busca levar à mesa de
todos seus consumidores mais saúde e sabor.
Antenada nas tendências do mercado nacional e internacional, a inovação está
sempre presente tanto nas embalagens quanto no beneficiamento e qualidade dos
produtos.
Com uma linha abrangente e diversificada, a Phytonatus traz os melhores produtos
e apresenta as marcas: Empório do Mel, Empório Nut’s, Vida Gourmet,
Phytonatus, Nosso Méh e Néctar Campestre.
Conheça as marcas e os produtos:

Empório do Mel – Linha Apícola
Conhecendo o melhor da Colmeia
O Empório do Mel, referência em produtos naturais, iniciou sua trajetória com a
produção de Méis.
As floradas mais conhecidas são:
 Mel Flores do Campo
 Mel Flores de Laranjeira
 Mel Flores de Eucalipto
Além dessas floradas, também estão disponíveis:
 Mel Jataí
 Mel com Nozes
 Mel Composto com Extrato de Própolis
 Mel Composto com Extrato de Própolis sabor Abacaxi
A Própolis é mundialmente conhecido pelos seus benefícios e por ser um
antibiótico natural. Para unir os benefícios da própolis com o sabor maravilhoso do
mel, o Empório do Mel oferece além do Extrato de Própolis Verde, o mel com
própolis e Spray de Própolis saborizados.
Aproveitando o melhor que a Colmeia pode oferecer, o Empório do Mel oferece o
Pólen Desidratado, que é alimento natural mais rico em fonte de energia e a Geleia
Real que é conhecida como o Alimento da Longevidade e é cada vez mais
consumida por oferecer benefícios e bem-estar.
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Nosso Méh – Cachaça com Mel
Lançamento: A Cachaça mais brasileira volta com nova fórmula e mais sabor!
A Phytonatus relança a Cachaça com Mel – Nosso Méh deixando-a mais saborosa
e sofisticada. O destilado faz parte do cotidiano dos brasileiros para
comemorações, reuniões, encontros, gastronomia e está crescendo em baladas,
festas e barzinhos.
Com sabor suave e doce, a combinação da cachaça com o mel é extremamente
deliciosa e indicada para consumir gelada como shot ou em preparos de coquetéis
especiais. A Cachaça com Mel – Nosso Méh chegou para agradar todos os
paladares, até mesmo aqueles que não tem o costume de beber.
Conheça algumas receitas deliciosas que foram montadas para todos os encontros
e momentos http://phytonatus.com.br/nossos-produtos/cachaca-com-mel/

Vida Gourmet – Cookie Mix
Receita exclusiva, divertida e irresistível
Pensando em momentos especiais e agradáveis, a Phytonatus apresenta o Cookie
Mix - Vida Gourmet que é delicioso, fácil, rápido para preparar e ideal para
qualquer hora. É uma ótima opção para presentear, reunir a família ou convidar as
crianças para a cozinha.
É um produto diferenciado pois além de trazer o sabor do cookie com gotas
deliciosas de chocolate, também possui ingredientes funcionais, como exemplo, a
farinha de linhaça que é rica em Ômega 3 e o açúcar mascavo que possui baixo
índice glicêmico.
O preparo é bem simples: basta misturar o conteúdo do pote com 2 ovos e 2
colheres de manteiga ou margarina. Fazer bolinhas com 2cm de distância cada e
colocar para assar por 15 minutos no forno em 180º. O ideal é consumir quentinho!
Para agradar todos os paladares, a Vida Gourmet desenvolveu opções de sabores:
 Cookie Mix – Gotas de Chocolate ao Leite
 Cookie Mix – Chocolate com Confeitos Coloridos
 Cookie Mix – Chocolate sabor Café

Empório Nut’s – Linha de Coco
Derivados do Coco
Atuando há mais de 20 anos no mercado e acompanhando as novidades e
tendências saudáveis da rotina alimentar, o Empório Nut’s que já possui grande
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experiência com Óleo de Coco Extravirgem, resolveu estender a Linha de Coco para
extrair os melhores e mais completos benefícios que a fruta pode oferecer.
 O Óleo de Coco Extravirgem Empório Nut’s é considerado o óleo mais
benéfico por não passar por processos de refinamento e não perder
nutrientes.
 Ótima alternativa para os diabéticos, o Açúcar de Coco Empório Nut’s é um
produto natural de baixo índice glicêmico.
 A Farinha de Coco Branca, lançamento da Empório Nut’s, é rica em fibras e
oferece mais nutrientes por ser extraída apenas da polpa branca. Auxilia no
emagrecimento pois traz à saciedade e é ótimo para incrementar receitas.
 A novidade Leite de Coco em Pó Empório Nut’s não contém lactose e é
indicado como excelente substituto do leite de origem animal.
 Além da Linha de Coco, a marca oferece o Cacau em Pó 100% que é natural
e sem adição de açúcar para incrementar as receitas sem perder o sabor do
chocolate.

Empório Nut’s – Sal Rosa do Himalaia
Benefício do Sal Rosa do Himalaia e suas variedades
Com o foco nos produtos naturais e na saudabilidade de seus clientes, a
Phytonatus trabalha com a marca Empório Nut’s que oferece o Sal Rosa do
Himalaia, que é extraído da Cordilheira do Himalaia e é considerado o sal mais puro
do mundo. Um ótimo substituto do sal comum, o Sal Rosa do Himalaia mantém o
mesmo poder de salgar, porém com menos sódio.
Além de preocupar com os benefícios de seus produtos, o Empório Nut’s busca
diversificar nos sabores para atender a todos os paladares e comprovar que é
possível ser saudável e comer bem!
Assim, o Empório Nut’s desenvolveu temperos a base de Sal Rosa do Himalaia
como:
 Sal Rosa com Limão e Ervas Finas (versão saleiro e moedor)
 Sal Rosa com Cebola, Salsa e Alho (versão saleiro e moedor)
 Sal Rosa com Pimenta Calabresa (versão saleiro e moedor)
 Sal Rosa com Ervas Finas (versão moedor)
 Sal Rosa com Mix de Ervas (versão moedor)
Mantendo o foco em trabalhar com sabores e saudabilidade, a Phytonatus lançou a
linha de pimentas em moedores com a marca Empório Nut’s. Com sabor suave e
levemente picante, as pimentas realçam o sabor dos alimentos. O consumo em
grãos é indicado pois suas propriedades são preservadas dentro dos grãos e
liberadas a cada vez que forem moídas, preservando assim, seu aroma e sabor.
Oferecemos as opções:
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Pimenta do Reino Preta – Queridinha da culinária e mais utilizada no mundo
para qualquer tipo de prato salgado. Sua ardência é mediana e muito
saborosa.
Pimenta do Reino Branca – Possui ardência leve e aroma acentuado. É ideal
para preparações de coloração clara sem perder o sabor.
Mix de Pimentas – Juntamos as melhores pimentas e todos os seus
componentes para criar o Mix que traz o melhor em relação ao sabor e
aroma para todos os tipos de preparos.

Tradicional tempero argentino, o Chimichurri Vida Gourmet, outra marca da
Phytonatus, foi criado com as melhores especiarias do mundo para surpreender e
fornecer o melhor sabor na mesa de seus clientes, principalmente nos preparos de
carnes vermelhas e churrasco. Para tornar o molho extremamente delicioso, basta
acrescentar azeite e vinagre.

Conheça mais em www.phytonatus.com.br
E-mail: sac@phytonatus.com.br
Facebook: Phytonatus - Empório do Mel
Instagram: Phytonatus
Telefone: (15) 3199-1820
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