A Sustentare, empresa 100% nacional, fundada a mais
de duas décadas no município de Pedreira – SP, na
região de Campinas, tem por missão oferecer soluções
alimentícias no segmento de misturas em pó, chegando
aos consumidores a nível global, com uma diversificada
linha de produtos nas categorias: Culinários, Confeitaria,
Bebidas e Sobremesas, com alto rendimento, excelente
custo benefício e qualidade.
Tecnutri, uma das marcas da Sustentare, alia sabor,
qualidade, praticidade e rendimento, que tornarão
especiais cada prato preparado, seja em restaurantes,
bares ou em sua própria casa. Experiente, compare e
comprove o potencial da linha profissional Tecnutri.
Merece destaque também nosso trabalho no ramo de
Marcas Próprias, atendendo as grandes redes varejistas e
indústrias, com produtos especialmente desenvolvidos.

culinários

AMACIANTE DE CARNES
PESO LÍQUIDO 1,01 kg
RENDIMENTO Amacia até 34 kg de carnes
APLICAÇÕES

Amacia carnes menos nobres em geral

VANTAGENS

Amacia e tempera carnes menos nobres / Age em apenas 15 minutos em bifes / Tempero
suave (pode levar toque final do Chef) / Contém Papaína (que amacia a carne) / A carne
pode ser congelada e preparada posteriormente / Maior lucratividade / Ideal para cozinhas
industriais que buscam redução de custos

AMIDO DE MILHO
PESO LÍQUIDO 1 kg
RENDIMENTO Variável conforme aplicação
APLICAÇÕES

Pode ser utilizado em tortas, recheios, confeitaria e panificação, molhos e outros.

VANTAGENS

Melhor custo-benefício do mercado / Pode ser usado em preparações doces ou salgadas

BATATA EM FLOCOS
PESO LÍQUIDO 500 g / 17 kg / 20 kg
RENDIMENTO 23 porções de 150 g
APLICAÇÕES

Substitui a batata cozida amassada em preparações culinárias diversas como: purê de batatas,
massas para salgados, pães e outros

VANTAGENS

Padronização de cor e sabor / Redução de mão de obra/ Redução de custos (não há
desperdício) / Ótimo rendimento e ampla área de utilização / Menos sensível as variações de
preços, que afetam o produto in natura

CALDOS
PESO LÍQUIDO 1,01 kg
RENDIMENTO 200 porções de 250 ml (50 litros)

Eficiência e rendimento no preparo de itens salgados,
doces e bebidas. Tudo com qualidade, sabor, agilidade
no preparo, custo-benefício e otimização de estoque.

SABORES

Carne, Galinha e Legumes

APLICAÇÕES

Preparações culinárias salgadas, como tempero para arroz, carnes, cozidos em geral, saladas,
massas, salgadinhos e muitos outros

VANTAGENS

Padronização de cor e sabor / Versátil, aplicável em qualquer preparação salgada / Tempera
na medida certa / Alto rendimento / Menor teor de sódio comparado aos líderes de mercado/
Redução de custos com temperos e mão de obra

CREME DE CEBOLA
PESO LÍQUIDO 1,01 kg
RENDIMENTO 58 porções de 250 ml (variável conforme aplicação em outras receitas).
APLICAÇÕES

Preparações culinárias diversas como sopas, empanados, refogados em geral e,
principalmente, carnes que precisam de “liga” ou “ponto” para ficarem consistentes
(hambúrgueres, almôndegas, kaftas entre outros)

VANTAGENS

Ideal para uso culinário / Tempera a carne na medida certa e pode receber toque final do
Chef / Redução de custos com temperos e mão de obra / Ideal para cozinha industrial /
Padronização de cor e sabor / Gostinho caseiro / “Dá liga” em carnes

sobre

MILANESA
PESO LÍQUIDO 800 g
RENDIMENTO Aprox. 7 kg de carne de frango ou peixe e 6,5 kg de carne vermelha
APLICAÇÕES

Empanados profissionais de Frangos, Peixes, Carnes Vermelhas, Camarão, Lula, etc.

VANTAGENS

Eficiência no estoque / Não precisa de ovos / Alto rendimento / Sabor delicioso / Praticidade
no preparo / Padronização de cor e sabor / Empanado “sequinho”e crocante / Elimina o risco
de contaminação por salmonela

MILANESA PANKO
PESO LÍQUIDO 800 g
RENDIMENTO Aprox. 5,3 kg de frango ou 4 kg de peixe
APLICAÇÕES

Empanados profissionais

VANTAGENS

Eficiência no estoque / Não precisa de ovos / Alto rendimento / Sabor delicioso / Praticidade
no preparo / Empanado “sequinho”e crocante / Já vem temperado / Padronização de cor e
sabor / Elimina o risco de contaminação por salmonela

LANÇAMENTO

TEMPURÁ
PESO LÍQUIDO 800 g
RENDIMENTO Aprox. 1,6 kg de legumes ralados diversos
APLICAÇÕES

Empanados profissionais

VANTAGENS

Eficiência no estoque / Empanado “sequinho”e crocante / Alto rendimento / Sabor delicioso /
Praticidade no preparo / Padronização de cor e sabor
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culinários

sobremesas

MARIA MOLE
PESO LÍQUIDO 500 g
RENDIMENTO 56 porções de 80 g
APLICAÇÕES

Sobremesas em geral

VANTAGENS

Sobremesa de alto valor agregado / Grande aceitação / Padronização de cor e sabor / Preparo rápido
e fácil, basta adicionar água e açúcar / Textura profissional

MOLHOS
PESO LÍQUIDO 500 g
RENDIMENTO 250 porções de 20 ml (5 litros)
VERSÕES

Branco (Bechamel) e Escuro (Demi glace)

APLICAÇÕES

Branco - Acompanhamento de massas ou base para molhos com fundo branco. Escuro Acompanhamento de carnes ou base para molhos com fundo escuro (madeira)

VANTAGENS

Padronização de cor e sabor / Contém condimentação suave e permite “toque” final do Chef /
Textura profissional / Rápido preparo

MOUSSES
PESO LÍQUIDO 500 g
RENDIMENTO 50 porções de 80 ml
SABORES

Chocolate, Morango, Maracujá e Limão

APLICAÇÕES

Sobremesas em geral, além de recheio de tortas e bolos gelados

VANTAGENS

Sobremesa de alto valor agregado / Grande aceitação / Padronização de cor e sabor / Sabor
inconfundível de chocolate e frutas / Textura profissional / Fácil preparo.

PTS (PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA)
PESO LÍQUIDO 500 g / 15 kg / 20 kg / 25 kg
RENDIMENTO 3 vezes quando hidratada (variável conforme aplicação em outras receitas)
VERSÕES

Clara e Escura

APLICAÇÕES

Pode ser utilizada em aplicações diversas para aumentar o rendimento de carnes moídas,
frangos e pratos salgados

VANTAGENS

Mantém o sabor original da carne/frango / Produto natural que beneficia a saúde, não possuí
gorduras ou colesterol / Maior lucratividade / Redução de custos / Economia de até 40% em
suas receitas

CURAU COM LEITE
PESO LÍQUIDO 1 kg
RENDIMENTO 50 porções de 80 ml
APLICAÇÕES

Utilizada como sobremesa original ou também em receitas de milho verde

VANTAGENS

Permite adicionar ingredientes como coco e canela / Basta adicionar água / Redução de mão
de obra / Padronização de cor e sabor.

PURÊ DE BATATAS
PESO LÍQUIDO 800 g
RENDIMENTO 29 porções de 150 g (Aproximadamente 4,35 kg)
APLICAÇÕES

Preparação de purê, além de outros pratos, como nhoque, massas para salgadinhos, pães,
escondidinho, bolinho de bacalhau, etc.

VANTAGENS

Padronização de cor e sabor / Redução de mão de obra / Redução de custos, pois não há
desperdício / Fácil e rápido preparo, basta adicionar água / Fica pronto em apenas 1 minuto
/ Gostinho caseiro (já vem com manteiga e creme de leite) / 800 g do Purê de Batatas da
Tecnutri rende 5 vezes mais que o purê tradicional / Substitui a batata cozida e amassada /
Alto rendimento

CURAU SEM LEITE
PESO LÍQUIDO 1 kg
RENDIMENTO 61 porções de 80 ml
APLICAÇÕES

Utilizada como sobremesa original ou também em receitas de milho verde

VANTAGENS

Permite adicionar ingredientes como coco e canela / Basta adicionar leite / Redução de mão
de obra / Padronização de cor e sabor

beb

FLANS
PESO LÍQUIDO 1 kg
RENDIMENTO 100 porções de 80 ml
SABORES

Baunilha, Chocolate e Morango

APLICAÇÕES

Sobremesas em geral

VANTAGENS

Padronização de cor e sabor / Sobremesa de textura leve / Permite acrescentar ingredientes,
como frutas ou caldas / Preparo fácil, basta adicionar leite

GELATINAS 1 KG
PESO LÍQUIDO 1 kg
RENDIMENTO 82 porções de 80 ml
SABORES

Abacaxi, Cereja, Framboesa, Morango, Limão e Uva

APLICAÇÕES

Sobremesa ou base para outras receitas com gelatina

VANTAGENS

Padronização de cor e sabor / 6 sabores / Ótimo custo por porção / Ideal para refeições
coletivas

GELATINAS 510 G (DUPLO RENDIMENTO)
PESO LÍQUIDO 510 g
RENDIMENTO 82 porções de 80 ml
SABORES

Abacaxi, Cereja, Framboesa, Morango, Limão e Uva

APLICAÇÕES

Sobremesa ou base para outras receitas com gelatina

VANTAGENS

Padronização de cor e sabor / 6 sabores / Ótimo custo por porção / Baixo teor de calorias /
Ideal para refeições coletivas

culinários

sobremesas

bebidas

ACHOCOLATADO
PESO LÍQUIDO 1,01 kg
RENDIMENTO 60 porções de 200 ml (12 litros)

PUDINS SEM LEITE

APLICAÇÕES

Para enriquecer o leite ou como ingrediente em diversas receitas

VANTAGENS

Alto rendimento / Padronização de cor e sabor / Contém 8 Vitaminas + 2 Minerais / Pode ser
usado em diversas aplicações / excelente custo-benefício

PESO LÍQUIDO 1 kg
RENDIMENTO 69 porções de 80 ml
SABORES

Baunilha, Caramelo, Chocolate, Coco e Morango

APLICAÇÕES

Sobremesas e complementos em recheios de tortas e bolos

VANTAGENS

Preparo fácil, basta adicionar leite / Padronização de cor e sabor / Permite acrescentar
ingredientes como caldas ou frutas / Ideal para refeições coletivas / Excelente custo-benefício

ALIMENTO DE SOJA
PESO LÍQUIDO 1 kg
RENDIMENTO 45 porções de 200 ml (9 litros)

PUDINS COM LEITE
PESO LÍQUIDO 1 kg
RENDIMENTO 43 porções de 80 ml
SABORES

Baunilha, Caramelo, Chocolate, Coco e Morango

APLICAÇÕES

Sobremesas e complementos em recheios de tortas e bolos

VANTAGENS

Preparo fácil, basta adicionar água / Padronização de cor e sabor /
Permite acrescentar ingredientes como caldas ou frutas / Ideal para refeições coletivas /
Excelente custo-benefício / Já possuí leite em sua formulação

SABORES

Abacaxi e Uva

APLICAÇÕES

Bebida

VANTAGENS

Produto que beneficia a saúde / Ideal para acompanhar refeições em geral, inclusive desjejum
/ Pode ser utilizado em refresqueiras / Padronização de cor e sabor

ENRIQUECEDOR PARA LEITE
PESO LÍQUIDO 1 kg

PUDINS INSTANTÂNEOS (NÃO PRECISA IR AO FOGO)
PESO LÍQUIDO 1 kg
RENDIMENTO 69 porções de 80 ml

LANÇAMENTO

SABORES

Baunilha, Chocolate, Coco e Morango

APLICAÇÕES

Sobremesas e complementos em recheios de tortas e bolos

VANTAGENS

Padronização de cor e sabor / Permite acrescentar ingredientes como caldas ou frutas /
Preparo fácil, basta adicionar leite

RENDIMENTO 40 porções de 250 ml (10 litros)
SABORES

Morango

APLICAÇÕES

Enriquecedor para leite

VANTAGENS

Alto rendimento / Padronização de cor e sabor /

confeit

REFRESCOS 200 g / 10 LITROS (1KG X 50 LITROS)
PESO LÍQUIDO 200 g
RENDIMENTO 50 porções de 200 ml (10 litros)
SABORES

Abacaxi, Caju, Goiaba, Guaraná, Laranja, Limão, Manga, Maracujá, Morango, Tangerina, Uva

APLICAÇÕES

Acompanhamento de refeições em geral

VANTAGENS

Alto rendimento / Padronização de cor e sabor / Ideal para refresqueiras / Pode ser preparado
com água ou leite / Maior rentabilidade para o seu negócio (menor custo por porção) /
Economia de espaço: mesmo rendimento com menor volume

LANÇAMENTO

REFRESCOS 250 g / 25 LITROS (1KG X 100 LITROS)
PESO LÍQUIDO 250 g
RENDIMENTO 125 porções de 200 ml (25 litros)
SABORES

Abacaxi, Caju, Guaraná, Laranja, Limão, Manga, Maracujá, Morango, Tangerina, Uva

APLICAÇÕES

Acompanhamento de refeições em geral

VANTAGENS

Alto rendimento / Padronização de cor e sabor / Ideal para refresqueiras / Maior rentabilidade
para o seu negócio (menor custo por porção) / Economia de espaço / Pode ser preparado com
água ou leite

LANÇAMENTO

REFRESCOS 500 g / 25 LITROS (1 KG X 50 LITROS)
PESO LÍQUIDO 500 g
RENDIMENTO 125 porções de 200 ml (25 litros)
SABORES

Abacaxi, Caju, Goiaba, Guaraná, Laranja, Limão, Manga, Maracujá, Morango, Tangerina, Uva

APLICAÇÕES

Acompanhamento de refeições em geral

VANTAGENS

Alto rendimento / Padronização de cor e sabor / Ideal para refresqueiras / Pode ser preparado
com água ou leite / Maior rentabilidade para o seu negócio (menor custo por porção) /
Economia de espaço: mesmo rendimento com menor volume
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sobremesas

bebidas

confeitaria

CHANTILLY
PESO LÍQUIDO 500 g
RENDIMENTO 4 litros
APLICAÇÕES

Utilizado em sobremesas. Para uso em produtos resfriados ou de consumo imediato.

VANTAGENS

Ótimo rendimento / Padronização de cor e sabor / Excelente resultado em bebidas

REFRESCOS 1 KG /10 LITROS

CHOCOLATES EM PÓ

PESO LÍQUIDO 1 kg

PESO LÍQUIDO 1,01 kg

RENDIMENTO 50 porções de 200 ml (10 litros)

RENDIMENTO Variável conforme aplicação

SABORES

Abacaxi, Laranja, Limão, Maracujá, Morango, Tangerina, Uva, Caju, Manga, Goiaba e Guaraná

VERSÕES

32 % e 50 % de cacau

APLICAÇÕES

Acompanhamento de refeições em geral

APLICAÇÕES

Bebidas e sobremesas diversas

VANTAGENS

Padronização de cor e sabor / Acompanha todo tipo de refeição

VANTAGENS

Alto rendimento nas preparações à base de chocolate / Agora mais fino / Faça bolos,
brigadeiros, caldas, coberturas e diversos tipos de recheios / Excelente custo-benefício

NOVA
EMBALAGEM

AGORA MAIS FINO

REFRESCOS 1 KG /25 LITROS

GELATINA SEM SABOR

PESO LÍQUIDO 1 kg

PESO LÍQUIDO 500 g e 1 kg

RENDIMENTO 125 porções de 200 ml (25 litros)

RENDIMENTO Variável conforme aplicação

SABORES

Abacaxi, Laranja, Limão, Maracujá, Morango, Tangerina, Uva, Caju, Manga, Goiaba e Guaraná

APLICAÇÕES

Sobremesas diversas

APLICAÇÕES

Acompanhamento de refeições em geral

VANTAGENS

VANTAGENS

Padronização de cor e sabor / Acompanha todo tipo de refeição

Excelente aproveitamento em sobremesas / Ideal para confeitaria e preparações que precisem
de consistência

LANÇAMENTO

SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
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