Cheesecake Raw Grande (10 fatias)

Ingredientes: castanha de caju, óleo de coco, amendoim torrado, tâmara, açúcar demerara, morango, suco
de limão, semente de chia, água filtrada, extrato de baunilha, canela em pó, sal rosa do himalaia.

Cheesecake Raw Pequeno (6 fatias)

Ingredientes: castanha de caju, óleo de coco, amendoim torrado, tâmara, açúcar demerara, morango, suco
de limão, semente de chia, água filtrada, extrato de baunilha, canela em pó, sal rosa do himalaia.

Cheesecake Raw Grande Sem Açúcar (10 fatias)

Ingredientes: castanha de caju, óleo de coco, amendoim torrado, tâmara, xylitol, morango, suco de limão,
semente de chia, água filtrada, extrato de baunilha, canela em pó, sal rosa do himalaia.

Cheesecake Raw Pequeno Sem Açúcar (6 fatias)

Ingredientes: castanha de caju, óleo de coco, amendoim torrado, tâmara, xylitol, morango, suco de limão,
semente de chia, água filtrada, extrato de baunilha, canela em pó, sal rosa do himalaia.

5 dias

R$ 110,00

5 dias

R$ 85,00

5 dias

R$ 130,00

5 dias

R$ 100,00

Brownie Low Carb (18 fatias)

Ingredientes: chocolate 70% cacau, manteiga ghee, ovo, farinha de amêndoa holy nuts, cacau em pó
alcalino, açúcar de coco, sal rosa do himalaia.

2 dias

R$ 126,00

2 dias

R$ 86,00

2 dias

R$ 96,00

2 dias

R$ 126,00

Brownie Tradicional (18 fatias)

Ingredientes: ovos, chocolate 70% cacau, manteiga ghee, farinha de amendoim holy nuts, açúcar mascavo,
açúcar demerara, creme de amendoim zero açúcar, cacau em pó alcalino, farinha de coco, sal rosa do
himalaia, extrato de baunilha.

Brownie Tradicional Sem Açúcar (18 fatias)

Ingredientes: ovos, chocolate 70% cacau, manteiga ghee, farinha de amendoim holy nuts, xylitol, creme de
amendoim zero açúcar, cacau em pó alcalino, farinha de coco, sal rosa do himalaia, extrato de baunilha.

Brownie Vegano (18 fatias)

Ingredientes: chocolate 70% cacau, creme de amêndoas, cacau em pó, óleo de coco, melado de cana, farinha
de arroz integral, fécula de batata, água filtrada, farinha de linhaça dourada, sal rosa do himalaia,

Bolo de Chocolate com cobertura de Ganache (X gramas)

Ingredientes: farinha de arroz integral, farinha de amendoim, fécula de batata, açúcar mascavo, água

filtrada, ganache de chocolate (chocolate 70% cacau, mel, óleo de coco), cacau em pó alcalino, ovos, vinagre

2 dias

R$ 86,00

2 dias

R$ 86,00

2 dias

R$ 76,00

2 dias

R$ 86,00

de maçã, óleo de coco, bicarbonato de sódio sal rosa do himalaia, goma xantana,

Bolo de Chocolate com cobertura de Paçoca (X gramas)

Ingredientes: farinha de arroz integral, farinha de amendoim, fécula de batata, açúcar mascavo, água
filtrada, cobertura de paçoca (creme de amendoim zero, óleo de coco, paçoca artesanal), cacau em pó

alcalino, ovos, vinagre de maçã, óleo de coco, bicarbonato de sódio sal rosa do himalaia, goma xantana,

Bolo de Cenoura com cobertura de Ganache (X gramas)

Ingredientes: cenoura, ovo, farinha de arroz integral, farinha de amêndoa, ganache de chocolate (chocolate
70% cacau, mel, óleo de coco), açúcar mascavo, óleo de coco, água filtrada, farinha de linhaça dourada,
fermento químico, extrato de baunilha.

Bolo de Banana (x gramas)

Ingredientes: banana, farinha de arroz integral, fécula de batata, açúcar demerara, açúcar mascavo, canela
em pó, bicarbonato de sódio, fermento químico, óleo de coco, castanha de caju, água.

Bolo de Chocolate Sem Açúcar com cobertura de Ganache

Ingredientes: farinha de arroz integral, farinha de amendoim, fécula de batata, xylitol, água filtrada, ganache
de chocolate zero (chocolate 70% cacau, xylitol, óleo de coco), cacau em pó alcalino, ovos, vinagre de maçã,

2 dias

R$ 96,00

2 dias

R$ 86,00

2 dias

R$ 96,00

2 dias

R$ 106,00

óleo de coco, bicarbonato de sódio sal rosa do himalaia, goma xantana,

Bolo de Cenoura Sem Açúcar com cobertura de Ganache

Ingredientes: cenoura, ovo, farinha de arroz integral, farinha de amêndoa, ganache de chocolate zero

(chocolate 70% cacau, xylitol, óleo de coco), açúcar mascavo, óleo de coco, água filtrada, farinha de linhaça
dourada, fermento químico, extrato de baunilha.

Bolo de Banana Sem Açúcar

Ingredientes: banana, farinha de arroz integral, fécula de batata, xylitol, canela em pó, bicarbonato de sódio,
fermento químico, óleo de coco, castanha de caju, água.

Torta de Limão adoçada com Eritritol

Ingredientes: banana, farinha de arroz integral, fécula de batata, xylitol, canela em pó, bicarbonato de sódio,
fermento químico, óleo de coco, castanha de caju, água.

Pão de Forma de Castanha (16 fatias)

Ingredientes: farinha de arroz integral, polvilho doce, farinha de amêndoa holy nuts, ovos, óleo de coco,
vinagre de maçã, fermento biológico, água filtrada, açúcar demerara, sal rosa do himalaia, CMC

7 dias

R$ 36,00

(carboximetilcelulose).

½ cento:

Mini Pão Baguette - 45g cada

Ingredientes: farinha de arroz integral, fécula de batata, farinha de coco holy nuts, polvilho doce, polvilho
azedo, azeite de oliva extra virgem, vinagre de maçã, água filtrada, goma xantana, sal rosa do himalaia,

7 dias

açúcar demerara, fermento biológico.

Mini Pão Sem Queijo - 25g cada

Ingredientes: mandioca, polvilho doce, polvilho azedo, farinha de amêndoa holy nuts, água filtrada, óleo de
coco, sal rosa do himalaia.

Mini Pão Low Carb - 45g cada

Ingredientes: água filtrada, farinha de coco holy nuts, psyllium husk, claras de ovos pasteurizadas, vinagre
de maçã, fermento químico, sal rosa do himalaia.

R$ 80,00
1 cento:

R$ 150,00

½ cento:

7 dias

R$ 100,00
1 cento:

R$ 180,00

½ cento:
7 dias

R$ 120,00
1 cento:

R$ 200,00

½ cento:

Mini Coxinha Vegana de Tofupiry e Palmito

Ingredientes: mandioca, batata doce, polvilho doce, recheio de tofupiry e palmito (tofu, azeite de oliva,

palmito, sal rosa do himalaia), farinha de linhaça dourada, farinha de coco holy nuts, sal rosa do himalaia,

3 dias

cebola em flocos, alho em pó.

de oliva, orégano, suco de limão, sal rosa do himalaia), farinha de linhaça dourada, farinha de coco holy nuts,

½ cento:

3 dias

sal rosa do himalaia, cebola em flocos, alho em pó.

oliva, castanha de caju, alho, sal rosa), parmesão vegano (amêndoa, nutritional yeast, cúrcuma e sal rosa),

3 dias

3 dias

farinha de coco holy nuts, sal rosa do himalaia, cebola em flocos, alho em pó.

R$ 160,00
1 cento:

R$ 300,00

½ cento:

Mini Coxinha Vegana de Espinafre e “Queijo” Defumado

azeite, cebola em flocos, mandioca, castanha de caju, fumaça líquida, missô), farinha de linhaça dourada,

1 cento:

½ cento:

alho em pó.

Ingredientes: mandioca, batata doce, polvilho doce, recheio de espinafre e queijo defumado (espinafre,

R$ 160,00
R$ 300,00

Mini Coxinha Vegana de Shimeji

azeite de oliva), farinha de linhaça dourada, farinha de coco holy nuts, sal rosa do himalaia, cebola em flocos,

1 cento:

½ cento:

farinha de linhaça dourada, farinha de coco holy nuts, sal rosa do himalaia, cebola em flocos, alho em pó.

Ingredientes: mandioca, batata doce, polvilho doce, recheio de shimeji (shimeji, shoyu sem glutamato,

R$ 160,00
R$ 300,00

Mini Coxinha Vegana de Pesto e Tomate Cereja

Ingredientes: mandioca, batata doce, polvilho doce, recheio de pesto e tomate cereja (manjericão, azeite de

1 cento:

R$ 300,00

Mini Coxinha Vegana de Ricotta de Amêndoas e Azeitona

Ingredientes: mandioca, batata doce, polvilho doce, recheio de ricota e azeitona (amêndoas, azeitona, azeite

R$ 160,00

3 dias

R$ 160,00
1 cento:

R$ 300,00

Energy Bites (20 unidades)

Ingredientes: amendoim e tâmaras.

Trufa/Brigadeiro de Castanhas e Biomassa (20 unidades)

Ingredientes: leite condensado de amendoim, biomassa de banana verde, chocolate 70% cacau, cacau em
pó, açúcar demerara, extrato de baunilha.

Paçoca Artesanal (20 unidades)

Ingredientes: farinha de amendoim holy nuts, açúcar demerara, óleo de coco, farinha de linhaça dourada, sal
rosa do himalaia.

Paçoca Artesanal Sem Açúcar (20 unidades)

Ingredientes: farinha de amendoim holy nuts, xylitol, óleo de coco, farinha de linhaça dourada, sal rosa do
himalaia.

Mini Muffin de Banana (20 unidades)

Ingredientes: banana, farinha de arroz integral, fécula de batata, açúcar demerara, açúcar mascavo, canela
em pó, bicarbonato de sódio, fermento químico, óleo de coco, castanha de caju, água.

3 dias

R$ 40,00

3 dias

R$ 80,00

3 dias

R$ 40,00

3 dias

R$ 45,00

3 dias

R$ 60,00

Mini Muffin de Banana Sem Açúcar (20 unidades)

Ingredientes: banana, farinha de arroz integral, fécula de batata, xylitol, canela em pó, bicarbonato de sódio,
fermento químico, óleo de coco, castanha de caju, água.

Cookie de Pasta de Amendoim (20 unidades)

Ingredientes: creme de amendoim zero açúcar holy nuts (amendoim, sal marinho), açúcar mascavo, farinha
de arroz integral, extrato de baunilha, sal rosa do himalaia, bicarbonato de sódio, água filtrada,

3 dias

R$ 70,00

3 dias

R$ 40,00

3 dias

R$ 40,00

3 dias

R$ 95,00

Cookie de Pasta de Amendoim e Geleia de Morango (20 unidades)

Ingredientes: creme de amendoim zero açúcar holy nuts (amendoim, sal marinho), açúcar mascavo, farinha
de arroz integral, geleia de morango (morango, tâmaras e chia), extrato de baunilha, sal rosa do himalaia,
bicarbonato de sódio, água filtrada,

Peanut Butter Cups (20 unidades)

Ingredientes: chocolate 70% cacau e creme de amendoim zero açúcar (amendoim torrado e sal marinho).

Mini Iogurte de Castanhas com Geleia (20 unidades)

Ingredientes: iogurte vegano (leite vegetal, polvilho doce, goma xantana e probióticos) + geleia de morango
(morango, tâmara e chia).

Mini Chia Pudding (20 unidades)

Ingredientes: leite vegetal, chia, baunilha, stévia e fruta fresca.

Iogurte de Castanha 500ml

Ingredientes: leite vegetal, polvilho doce, goma xantana e probióticos.

Iogurte de Castanha 1 litro

Ingredientes: leite vegetal, polvilho doce, goma xantana e probióticos.

Tofupiry (500g)

Ingredientes: tofu orgânico, azeite de oliva, polvilho doce, sal marinho.

Geleia de Morango adoçada com Tâmara (500g)
Ingredientes: morango, tâmara e chia.

Creme de Amendoim Zero Açúcar Holy Nuts (450g)
Ingredientes: amendoim e sal marinho.

Creme de Amendoim Original Holy Nuts (450g)

Ingredientes: amendoim, açúcar mascavo e sal marinho.

Manteiga Vegana (500g)

Ingredientes: óleo de coco, azeite de oliva, suco de limão, cúrcuma, goma xantana, sal rosa do himalaia.

Granola Vegana (500g)

Ingredientes: aveia em flocos sem glúten, castanha de caju, amendoim torrado, amêndoa, chips de coco,
cramberry, uva passa branca, semente de girassol, óleo de coco, melado de cana, sal rosa do himalaia.

3 dias

R$ 160,00

2 dia

R$ 140,00

3 dias

R$ 35,00

3 dias

R$ 65,00

20 dias

R$ 40,00

7 dias

R$ 40,00

90 dias

R$ 22,00

90 dias

R$ 22,00

90 dias

R$ 45,00

30 dias

R$ 45,00

Leite de Amêndoa 1 litro

Ingredientes: amêndoas e água.

Leite de Amendoim 1 litro

Ingredientes: amendoim e água.

Leite de Coco 1 litro

Ingredientes: polpa de coco e água.

Leite de Castanha de Caju 1 litro

Ingredientes: castanha de caju e água.

Achocolatado Vegano 1 litro

Ingredientes: leite de amendoim, chocolate 70% cacau e açúcar mascavo.

Matchá Latte 1 litro

Ingredientes: leite de amendoim, açúcar de coco e matchá integral.

Vanilla Coconut Latte 1 litro

Ingredientes: leite de coco, café coado, extrato de baunilha.

3 dias

R$ 22,00

3 dias

R$ 16,00

3 dias

R$ 22,00

3 dias

R$ 22,00

3 dias

R$ 28,00

3 dias

R$ 22,00

3 dias

R$ 22,00

Sucos e Smoothies (consulte sabores)

20 dias

Refrigerante Orgânico Wewi (Cola, Guaraná ou Laranja)

120 dias

Kombuchas (consulte sabores)

30 dias

* Validade aproximada para referência. Pode sofrer alteração com base na data de fabricação do produto. Validade dos produtos refrigerados, podendo ser estendida com congelamento.

O pagamento é feito antecipadamente, via transferência bancária ou PagSeguro (cartões e boletos).

Entregamos somente em São Paulo Capital. Frete por conta do cliente, taxa fixa de R$ 20. Também é possível agendar a retirada no nosso café.

Solicitamos até 48h para produção do pedido. Consulte em caso de urgência.

Faça seu pedido pelo e-mail (cafe@holynuts.com.br), telefone (11) 2619-7610 ou WhatsApp: (11) 99443-3033.

Os valores dessa tabela podem sofrer alteração sem aviso prévio.
As imagens são meramente ilustrativas.

