CATÁLOGO DE

PRODUTOS
&

Solução completa!
Mais de 40 anos de mercado

democratizando o consumo de produtos
naturais e orgânicos no Brasil.

A Mãe Terra é uma empresa B, comunidade
global de organizações que têm o desafio
de crescer, mas sempre valorizando a
conservação ambiental e com cuidado
social.

tabloides, guias de
execução, calendário
de ativações e
materiais de ponto
de venda

Eventos

comunicação profissional

Influenciadores
Mãe Terra Influenciadores
comunicando o Brasil inteiro. do
ano inteiro!

presença garantida nos
principais eventos sobre
alimentação do Brasil

Café da manhã

Refeições

Lanches

Nova Identidade Visual

Nutricionistas

Trade

única marca com portfólio completo
de produtos naturais e orgânicos para
todos os momentos do dia!

Digital

presente
ativamente
nas maiores
plataformas!

✺ Maior destaque em gôndola

✺ Reconhecimento de marca + natural, + moderna, + sustentável
✺ Unidade visual única da marca

✺ Informações e benefícios nutricionais + claros

Grãos

farinhas

Ingredientes tradicionais da culinária
brasileira, agora na versão orgânica

a mais completa linha de farinhas
integrais e orgânicas

o que os nossos
grãos têm de bom?

o que as nossas
farinhas têm de bom?

fonte de
fibras

livre de
transgênicos

Rica em
E VeNdAs fibras
cAmPeão d
m

fonte de
proteínas

er
ãe t ra

m

er
ãe t ra

Farinha de Trigo
Farinha de Arroz
Integral 500g
Integral 200g
EAN 7896496921126 EAN
7896496920624

Uma das proteínas vegetais mais
consumidas pelos veganos: 9g de
proteína em 100g de grão de bico cozido

No Brasil, o feijão pode ter até 400 vezes
mais resíduos de agrotóxicos do que na
União Européia*

O grão mais consumido pelos
brasileiros

Grão-de-Bico 400g
EAN 7896496910519

Feijão Carioca 500g
EAN 7896496910502

Milho de Pipoca 350g
EAN 7896496910526

biodiversidade
brasileira

Fubá Integral
500g
EAN
7896496921133

Farinha de Mandioca
Torrada 500g
EAN 7896496921157

100%

100%
Integrais

Farinha de Mandioca
Crua 500g
EAN 7896496921140

Em cada mãe-terráqueo mora uma
inquietude com nossas embalagens.
Por isso, estamos nos esforçando
para reduzir o uso de plástico .

tendência de
culinária
saudável

Polvilho Azedo 400g
EAN 7896496921164

não

Farinha de Coco
200g
EAN
7896496921171

farofa
linha de farofas

orgânicas do brasil

o que as nossas
farofas têm de bom?

Arroz Longo Integral
Orgânico 500g
EAN 7896496910281

40% MENOS SÓDIO

m

ritto

Perfeito para risotos nutritivos,
fonte de fibras, magnésio e zinco.
Ritto 7 Cereais 500g
EAN 7896496912421

Ritto Prato Feito 500g
EAN 7896496912438

Sal Maríssimo 500g
EAN 7896496941322

er
ãe t ra

E VeNdAs
cAmPeão d
er
ãe t ra

Farofa Cebola e Alho 200g
EAN 7896496913510

Top de vendas Mãe Terra!
Melhor proposta de valor
do mercado.

m

sal

m

Menos processado,
com mais nutrientes.

Farofa Tradicional 200g
EAN 7896496913503

er
ãe t ra

E VeNdAs
cAmPeão d

açúcar

Farofa Banana 200g
EAN 7896496913527

Arroz Cateto Integral
com Vermelho 500g
EAN 7896496910120

m

Biodiversidade
brasileira

Livre de
Agrotóxicos

er
ãe t ra

1ª

arroz

Diferente do arroz branco (refinado), o grão inteirinho garante
toda a sua nutrição, rico em fibras, minerais, vitaminas e
antioxidantes.

Açúcar Mascavo
Orgânico 400g
EAN 7896496941919

Açúcar Mascavo 1 kg
EAN 7896496941810

Açúcar Demerara 400g
EAN 7896496940158

m

er
ãe t ra

Pilar da categoria saudável
Faz parte da alimentação
do dia a dia dos Brasileiros!

sua granola do coração
agora com um toque especial

Ajuda na saúde do coração e no
funcionamento do intestino.

Crocante e deliciosa, sem nomes esquisitos
+ linhaça dourada + frutas + sabor!

O cereal do nosso
coração!
Farelo de Aveia 170g
EAN 7891150073128

1ª granola vegana da Mãe Terra

Cacau: 3º sabor mais vendido do
mercado de granolas!
Disponível nos tamanhos
Cacau Nibs 800g
EAN 7896496995219

m

Trato Trio 200g
EAN 7896496971848

Trato Fit 200g
EAN 7896496971862

Trato Mix 200g
EAN 7896496971831

Mistura de flocos de
Aveia + Quinoa + Amaranto

Mistura de farinhas de
Aveia + Linhaça + Chia

Mistura de 10
deliciosos ingredientes

7

Granola kids orgânica
Disponível nos tamanhos

Tradicional 250g
EAN 7896496972005

Banana e Cacau 250g
EAN 7896496972203

Tradicional 800g
EAN 7891150075443

Banana e Cacau 800g
EAN 7891150075450

Disponível no tamanho
Coco 200g
EAN 7891150075467

Disponível no tamanho

Crocante 1kg
EAN 7891150076884

30% AçúcAR

Frutas e Mel 800g
EAN 7896496972111

Frutas e Mel 250g
EAN 7896496972104

ingReDienTeS
ORgânicOS

Tradicional 30g
EAN 7896496972043

Cacau 250g
EAN 7896496995103
*** IBOPE Inteligência (Abril 2018)

gRãOS
inTegRAiS
menOS

Disponível nos tamanhos

ideal para açaí

er
ãe t ra

E VeNdAs
cAmPeão d

Muito mais que uma aveia!
Mistura de aveia com
cereais, frutas e sementes,
sem adição de açúcar e
riiiiica em fibras

Aumenta o ticket médio
do cantinho saudável

Disponível nos tamanhos

Farinha de Aveia
Orgânico 170g
EAN 7891150073104

Trato

PRODUTO DE ALTO
VALOR AGREGADO!

Cacau Nibs 250g
EAN 7896496995226

Aveia Flocos Grossos
Orgânico 170g
EAN 7891150073111

fonte de ferro,
fibras, magnésio
e fósforo

m

60% dos brasileiros declaram que
preferem consumir opções veganas às
ofertas regulares***

Aveia em Flocos 170g
EAN 7891150073135

er
ãe t ra

Dica: dupla exposição no FLV (hortifruti)

vegano

E VeNdAs
cAmPeão d
m

granolas

Aveia

er
ãe t ra

m

FUNCIONAIS

er
ãe t ra

er
ãe t ra

m

+

=

encontro

m

E VeNdAs
cAmPeão d

um grande

er
ãe t ra

Produtos e receitas incríveis

Ingredientes orgânicos

m

E VeNdAs
cAmPeão d

Fáceis de preparar

er
ãe t ra

Oportunidade de
Exposição:
perto de
Chocolates
em Pó

Chia Semente 100g
EAN 7896496911615

Valorizando a biodiversidade brasileira

As receitas da Bela Gil na sua cozinha!

ITEM DE ALTO GIRO
preço
produto com diferencial:
+
atrativo
sem adição de açúcar!

m

Cacau 100g
EAN 7896496940325

Rica em proteínas e fibras!
Versátil e nutritiva,
er
ãe t ra
substitui o arroz!
m

E VeNdAs
cAmPeão d
er
ãe t ra

Única tapioca
orgânica do mercado!

m

Linhaça Dourada Sementes 200g
EAN 7896496941445

Linhaça Dourada Farinha 150g
EAN 7896496941537

Quinoa Flocos 150g
EAN 7896496911561

er
ãe t ra

Fonte
de Cálcio

m

E VeNdAs
cAmPeão d

Linhaça Marrom
Semente 200g
EAN 7896496941551

Quinoa Grãos 250g
EAN 7896496912520

Linhaça Marrom
Farinha 150g
EAN 7896496941544

Gergelim 200g
EAN 7896496910854
Bolo de Cacau 400g
EAN 7896496913008

m

E VeNdAs
cAmPeão d
m

Tapioca 400g
EAN 7896496919000

er
ãe t ra

er
ãe t ra

sem conservantes e sem
glúten agora com 8 meses de
validade e nova embalagem
com zíper abre e fecha!

er
ãe t ra

fit nuts

vegano

Mix saudável de bolso

Nova linha de barras

pronto para
comer

sem glúten

100% natural

100%
naturais

ingredientes da
biodiversidade
brasileira

Remix Cacau 25g
EAN 7896496972609

Remix Frutas 25g
EAN 7896496972586

vegano

FitNuts Sementes 25g
EAN 7891150076938

sem
conservante
s

fonte de fibras
e proteína
Rico em
Gorduras Boas e
Ômega 3

FitNuts Banana 25g
EAN 7891150076952

Remix Castanha 25g
EAN 7896496972500

Remix Sementes 25g
EAN 7896496972623

vegano

Remix Açaí 25g
EAN 7896496972555

FitNuts Coco 25g
EAN 7891150076945

POR QUE O NOSSO BISCOITO É

INTEGRAL DE VERDADE?
✺ Cereais cultivados por pequenos agricultores

1ª linha de biscoito orgânico e integral do brasil

o que os nossos
têm de bom?

✺ Orgânico, livre de agrotóxicos

✺ Rastreado contra contaminação de transgênicos
✺ Moidos em Moinho de Pedra

Nossa farinha é mais nutritiva porque é moída
integralmente no moinho de pedra preservando as
3 partes do grão, o que não acontece com as farinhas
comuns reconstituídas que ‘se dizem integrais’
Usamos ingredientes 100% naturais e de origem vegetal
(exceto mel) por isso nossos BISCOITOS agora tem o

vegano

selo de Vegano*

mais
logo
o
v
No no e jovem
moder

7

gRãOS

inTegRAiS

cOm chiA

quinOA

ingReDienTeS

100%

INTEGRAL DE
VERDADE

ORgânicOS

farELO

EndOsPE rma

RICO EM
CARBOIDRATOS
REFI NADOS

vegano

& linhAçA

*exceto o Biscoito e Cookies Granola com Mel

RICO EM F IBRAS,
PROTEÍ NAS,
VITAMINAS E
MIN ERAIS

Cacau 130g
EAN 7896496917709

GÉrmEn

RICO EM M INERAIS
E ANTIOXIDANTES
NATURAIS

Coco 130g
EAN 7896496917716

vegano

feiTO cOm

açúcAR

mAScAvO

Granola e Mel 130g
EAN 7896496917723

1º snack integral e orgânico com preço acessível

cracker & Maizena
1ª linha de biscoito orgânico e integral do brasil

vegano
Cracker Multigrãos 130g
EAN 7896496917501

vegano

Tomate e Manjericão 50g
EAN 7896496917013

7

gRãOS

inTegRAiS

Azeite e Ervas 50g
EAN 7896496917006

Agora também
pode ser exposto
na vertical

vegano

vegano

cOm linhAçA

quinOA

Cracker Gergelim 130g
EAN 7896496917525

Gergelim 5Og
EAN 7896496917020

& GeRgelim

7

vegano

40%SóDiO*
menOS

Cebola e Salsa 50g
EAN 7896496917044

vegano

cOm l inhAçA

gRãOS quinOA
& GeRgelim
inTegRAiS

Leve &
CROcAnTe

O que nossa Maizena tem de bom?
vegano

monodoses em display

inTegRAiS

cOm chiA

quinOA

Ideal para checkout

& linhAçA
Maizena 145g
EAN 7896496917600

vegano
Coco 16,5g
Display de 10 unids
EAN 7896496917754

7

gRãOS

vegano
Cacau 16,5g
Display de 10 unids
EAN 7896496917747

Tomate 25g
vegano
Display de 7 unids
EAN 7896496917303

Azeite 25g
Display de 7 unids
EAN 7896496917204 vegano

SKU com maior crescimento
em biscoitos

nuTRiTivA
& deliciOSA

1ª. Linha de biscoito infantil integral e orgânico

A MAIS COMPLETA LINHA DE COOKIES ORGÂNICOS

o que os nossos
cookies têm de bom?
7 Grãos
Integrais

vegano

Com quinoa,
chia & linhaça

Castanhas Brasileiras 120g
EAN 7896496980833

vegano

Fonte de
Fibras

Cacau e Castanha do Pará 120g
EAN 7896496980857

vegano

Ingredientes da
Biodiversidade
Brasileira

Banana e Cacau 120g
EAN 7896496980888

vegano

Coco e Castanha do Pará 120g
EAN 7896496980994

Mais destaque
pro biscoito

Morango 110g
EAN 7896496917853

vegano

1ª linha de cookies
DIET & LIGHT orgânicos

DIET agora é
SEM ADIÇÃO
DE AÇÚCARES*

vegano

vegano

Cacau e Coco Light 120g
EAN 7896496981007

vegano

4 castanhas brasileiras Diet 120g
EAN 7896496981021

Cacau 110g
EAN 7896496917846

MONODOSES EM DISPLAY

Ideal pra checkout

monodose em display

Ideal para check out

* Novo nome com a mesma formulação,
própria pro consumo de diabéticos

Cacau e
Castanhas 25g
Display de 7 unids
EAN 7896496981113

vegano

Cacau 20g
Display de 7 unids
EAN 7896496917808

&

Morango 20g
Display de 7 unids
EAN 7896496917853

vegano

Cacau 20g
Display de 7 unids
EAN 7896496917860

vegano
vegano

1ª linha de snacks infantis integrais e orgânicos

o que os nossos
snacks infantis têm de bom?

1ª LINHA DE CHIPS ASSADOS, ORGÂNICOS E 100% NATURAIS

o que os nossos snacks têm de bom?

NuArroz
Multigrãos 40g
EAN 7896496918089

vegano

sem pozinhos
artificiais

70% menos
gorduras
saturadas

assado e
integral

Pizza 45g
EAN 7896496972326

Milho 45g
EAN 7896496972333

vegano

vegano

Cebola 45g
EAN 7896496972340

vegano

49% menos
sódio

Pizza 87g
EAN 7891150072626

vegano

CROCANTES E CHIPS ASSADOS,
DELICIOSOS NÃO SÃO FRITOS!

80% MENOS
GORDURA
SATURADA

NuChips
Maçã 32g
EAN 7896496917679

NuChips
Batata Rústica 32g
EAN 7896496918003

NuChips
Batata Doce 32g
EAN 7896496918010

vegano

vegano

vegano

SEM POZINHOS
ARTIFICIAIS

NuChips
Batata Doce
Ervas e Cúrcuma 32g
EAN 7891150072596

NuChips
Batata Rústica
Sour Cream 32g
EAN 7891150072589

vegano

vegano

cado
Atenção: outros chips do mer
são!
parecem assados mas não

vegano

NuPoca
Lemon Pepper 23g
EAN 7896496917648

vegano

NuPoca
Mascavo e Coco 40g
EAN 7896496917655

vegano

NuPoca
Cacau 45g
EAN 7896496917662

vegano

Única solução completa* orgânica
na categoria de indulgências

SNACKS

* Infantil, Doce e Salgada.
Fonte: Ipsos 2019. Cookies & Biscuits Brazil

Expor granola blocada por
marca, na gondola da categoria

NuPoca
Pipoca Doce 35g
EAN 7891150072602

ESTOURADA
NO AR

85% do shopper quer encontrar um biscoito
orgânico no corredor de biscoitos

SNACK
SAUDÁVEL E
SABOROSO

INGREDIENTES MENOS GORDURA
100% NATURAIS
SATURADA

Mãe Terra sinônimo
de categoria

vegano

BISCOITOS

Nupoca
Cacau 83g
EAN 7891150072619

Sugestão de exposição

o que as nossas pipocas têm de bom?

NATURAIS

1ª primeira linha de pipocas orgânicas e 100% naturais

Outras oportunidades:
- Hotéis
- Cortesia e Frigobar
(Vending machine)

granola 30g

Fonte: Ipsos 2019. Cookies & Biscuits Brazil

*57% do shopper de saudáveis consomem monodoses

Dicas de execução:

Supermercados e Mini Mercados:
- No check out* / papa filas
- Fita strip próximo ao hortifruti e
bebidas / matinais

Canais complementares
(Conveniência / Padaria /
Lanchonete):
- Balcão de atendimento

remix
zooreta
cookies
tribos salgado
tribos doce

a linha mais completa de snacks saudáveis monodoses

Glossário
integral

Na Mãe Terra, a nossa farinha é obtida da moagem do grão inteirinho, preservando
todas suas partes e nutrientes. Mantém o gérmen e o farelo, partes que concentram
fibras, proteínas, minerais, vitaminas e antioxidantes!

orgânico

Alimento orgânico é livre de agrotóxicos, pesticidas e fertilizantes sintéticos. A
agricultura orgânica conserva a qualidade do nosso solo, água e a biodiversidade, além
de cuidar da sua saúde e dos nossos produtores (além de nutrir o corpo e alma!). Por isso,
acreditamos que a mudança começa pelo nosso prato!

TRANSGÊNICOS
E POZINHOS
ARTIFICIAIS

Na Mãe Terra, só entra se for natural. Pra nós, ele deve ser livre de qualquer tipo de
aditivo artificial, como corantes, aromatizantes e conservantes.
Transgênicos também não entram. Além de serem considerados não sustentáveis, o real
impacto dos transgênicos para a saúde humana ainda não foi seguramente avaliado. Por
isso, optamos por não usá-los em nossos produtos. Além disso, eles são cultivados como
monoculturas, o que empobrece e desgasta o solo.

açúcar
mascavo

É obtido da secagem do melado da cana, sem uso de aditivos químicos. É a versão menos
processada de açúcar e preserva minerais como ferro, magnésio, cálcio, potássio e
fósforo. Como qualquer açúcar, deve ser consumido com moderação, mas quando você
precisa adoçar suas receitas de forma mais natural, o mascavo é uma das melhores
opções. Além de ser mais natural, ele dá muuita cor e sabor as preparações.

açúcar
demerara

Obtido da clarificação e centrifugação do caldo de cana, sem uso de aditivos químicos .
Ainda preserva parte dos nutrientes da cana e não contém resíduos químicos. Por ser
mais claro, não afeta o sabor e a cor das receitas, podendo ser usado em cremes, massas,
pudins e muito mais.

farinha de
trigo 100%
integral

É a farinha obtida da moagem do grão inteirinho, em moinho de pedra ou de martelo,
preservando todas as suas partes e nutrientes. Mantém o gérmen e o farelo, componentes
que concentram fibras, proteínas, minerais, vitaminas e antioxidantes. É assim que
fazemos a nossa farinha, tanto aquela que você compra para cozinhar na sua casa,
quanto a que usamos nos nossos produtos, como biscoitos, cookies, barrinhas, snacks
salgados e muito mais. Para durar mais na prateleira, a maior parte da farinha dita
integral do mercado é, na verdade, uma reconstituíção, ou seja, uma mistura da farinha
de trigo refinada (ou “branca”) com o farelo de trigo. Nesse tipo de farinha o gérmen não
está presente e, por isso, não pode ser considerara 100% integral.

aroma
natural

Aroma é um ingrediente adicionado aos alimentos para dar ou intensificar um
determinado cheiro e, portanto, será percebido pelo sentido do olfato. Ele também
contribui para a formação do sabor. Os aromas naturais, usados na Mãe Terra, são
provenientes de fontes da natureza, ou seja, não são produzidos em laboratório. Esses
componentes podem ser derivados de especiarias, frutos, vegetais, ervas, cascas, raízes,
folhas, etc.

Nós, mãe-terráqueos, acreditamos
que a mudança começa pelo nosso
prato. Por isso, temos paixão em
produzir alimentos naturais e
orgânicos, que mudam o corpo, a
alma e a nossa mãe Terra.

princípios
7 DA mãe TeRRA

1. INTEGRAL DE VERDADE, MENOS PROCESSADO
2. ORGÂNICOS, CADA VEZ MAIS
3. LIVRE DE TRANSGÊNICOS E POZINHOS ARTIFICIAIS
4. COM INGREDIENTES DA BIODIVERSIDADE BRASILEIRA
5. PRIVILEGIANDO PEQUENOS AGRICULTORES
6. DESENVOLVENDO A AGRICULTURA SUSTENTÁVEL
7. NUTRITIVA COM MUUITO SABOR E AFETO

Sabemos que não somos perfeitos, mas nos
esforçamos para fazer a nossa parte.
Vamos juntos?

mAeTeRRA.cOm.bR
AlimenTeAmuDAnçA

