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A Amazônia Smart Food é uma empresa
geuninamente amazônica, com valores que
buscam agregar alta tecnologia aos nossos
produtos com respeito à ﬂoresta, oferecendo
aos nossos clientes mais que um alimento, e
sim uma profunda experiência com os sabores
da ﬂoresta amazônica.
Além de cuidar do planeta devemos cuidar de
nossa saúde e, partindo deste princípio, nossos
produtos são isentos de quaisquer aditivos
artiﬁciais, bem como glúten ou transgênicos.
A alimentação inclusiva é uma tendência global,
sendo assim nossos produtos são isentos de
glúten, corantes, alergênicos, acúrares e
possuem baixo teor de sódio.
Somos detentores do selo Eu Reciclo, pois
cuidar da saúde do planeta requer que
cuidemos também do descarte e reciclagem
corretos de nossas embalagens.
Desejamos um mundo melhor para nossos
ﬁlhos, por isso somos uma food tech que
acredita e valoriza o ribeirinho e a nossa região.
A hora é agora!
Amazônia Smart Food is a genuine Amazonian company,
with values that seek to add high technology to our
products with respect to the forest, oﬀering our customers
more than just food, but a deep experience with the ﬂavors
of the Amazon rainforest.
In addition to taking care of the planet, we must take care of
our health and, based on this principle, our products are
free from any artiﬁcial additives, as well as gluten or GMOs.
Inclusive food is a global trend, so our products are free
from gluten, dyes, allergens, sugars and low in sodium.
We are holders of the Eu Reciclo seal, because taking care of
the planet's health requires that we also take care of the
correct disposal and recycling of our packaging.
We want a better world for our children, that's why we are a
food tech that believes in and values the riverside people
and our region. The time is now!
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Quem

Somos
Who we are

Missão
Oferecer alimentos amazônicos de alto valor
agregado, com alta tecnologia, que contribuam
com a saúde de nossos clientes e respeitem a
nossa biodiversidade.
Oﬀer high value-added Amazonian foods, with high
technology, that contribute to the health of our customers
and respect our biodiversity.

Disponibilizar as riquezas da nossa
biodiversidade para o mundo todo, com
produtos diferenciados e que propiciem uma
verdadeira experiência gustativa.
Making the riches of our biodiversity available to the whole
world, with diﬀerentiated products that provide a true taste
experience.

Nossa governança corporativa, possui como
princípio essencial o respeito à saúde e à
ﬂoresta, fazendo nossa parte em tornar nossos
corpos e planeta cada vez mais saudáveis.
Our corporate governance has as an essential principle the
respect for health and the forest, doing our part in making
our bodies and planet increasingly healthy.

Participamos do Amazônia em Casa Floresta em Pé, programa de acesso a
mercado corealizado por AMAZ/Idesam
e Climate Ventures.

Em 2021, recebemos
o selo de startup
acelerada e graduada
pela InovAtiva Brasil.
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Mission

Visão
Vision

Valores
Values

Hamburguer
Vegano de
Tucumã
Tucumã Vegan
Burger

Blend de Vegetais
Vegetable blend

De textura suave e crocante, com todo o
potencial termogênico do açafrão e energia do
tucumã, que confere um sabor delicado e uma
cor vibrante. Rico em ômega 3, gordura que
diminui a inﬂamação e o colesterol alto, ajudando
no controle do nível de açúcar no sangue.

Sem glúten

O tucumã é rico em vitaminas A, B1 e C, tendo
um alto poder antioxidante, responsável por
prevenir o envelhecimento precoce além de
fortalecer o sistema imunológico.

Trans Fat free

With a smooth and crunchy texture, with all the
thermogenic potential of saﬀron and the energy of tucumã,
which gives it a delicate ﬂavor and vibrant color. Rich in
omega 3, fat that reduces inﬂammation and high
cholesterol, helping to control blood sugar levels.
Tucumã is rich in vitamins A, B1 and C, having a high
antioxidant power, responsible for preventing premature
aging in addition to strengthening the immune system.

Pack com 12 und x 360g
Pack with 12x360g

SOLICITE UM

ORÇAMENTO
Request a quote
contato@amazoniasmartfood.com
+ 55 92 98237-3494
Pedido mínimo/minimum order: R$ 1.500,00 | Frete FOB

Gluten free

Sem colesterol
Cholesterol free

Sem conservantes
Preservatives free

Sem gordura trans
Sem transgênicos
Transgenic free

Sem lactose
Lactose free

Almondegas
Veganas de Açaí
Açaí Vegan
Meatballs

Blend de Vegetais
Vegetable blend

Sem glúten
Gluten free

Sem colesterol
Cholesterol free

Estudos indicam que o açaí apresenta grandes

Sem conservantes
Preservatives free

Sem gordura trans
Trans Fat free

saúde como prevenir o envelhecimento precoce

Sem transgênicos
Transgenic free

Sem lactose
Lactose free

succulents inside. Rich in antioxidants, vitamins and iron
thanks to the presence of açaí.
Rich in prolifenols, mainly anthocyanins: Studies indicate
that açaí has high levels of these antioxidants, so its
frequent consumption in conjunction with a balanced diet
premature aging and strengthen the immune system.

Pack with 12x300g

SOLICITE UM

ORÇAMENTO
Request a quote
contato@amazoniasmartfood.com
+ 55 92 98237-3494
Pedido mínimo/minimum order: R$ 1.500,00 | Frete FOB

Linguiças
Veganas de Açaí
Açaí Vegan
Sausages

Blend de Vegetais
Vegetable blend

A perfeita combinação de sabor e textura, graças
à presença do açaí e da gordura de palma: rica
em vitamina A e ômega 3, 6 e 9, excelente para
a saúde do cérebro e para perda de peso.

Sem glúten

O fruto que cresce nas palmeiras da região
amazônica, na América do Sul, é atualmente
considerado superalimento por ser fonte
calórica rica em antioxidantes e nutrientes
com poder antiinﬂamatório.

Preservatives free

The perfect combination of ﬂavor and texture, thanks to the
presence of açaí and palm fat: rich in vitamin A and omega
3, 6 and 9, excellent for brain health and weight loss.
The fruit that grows on palm trees in the Amazon region, in
South America, is currently considered a superfood because
it is a caloric source rich in antioxidants and nutrients.
with anti-inﬂammatory power.

Pack com 12 und x 300g
Pack with 12x300g

SOLICITE UM

ORÇAMENTO
Request a quote
contato@amazoniasmartfood.com
+ 55 92 98237-3494
Pedido mínimo/minimum order: R$ 1.500,00 | Frete FOB

Gluten free

Sem colesterol
Cholesterol free

Sem conservantes
Sem gordura trans
Trans Fat free

Sem transgênicos
Transgenic free

Sem lactose
Lactose free

Moqueca
de Banana

Moqueca de banana Pacovã ao
azeite de dendê e leite de coco, arroz
e pirão de abóbora e chuchu.

Pack com
5x350g
palm oil and coconut milk, rice
and pumpkin mush and chayote.

Pack with 5x350g

Almôndegas
de Açaí

Espaguetti sem glúten, molho sugo
artesanal, ervilhas, chuchu, cenoura
e milho com azeite e orégano.

Pack com
5x350g
sugo sauce, peas, chayote, carrots
and corn with olive oil and oregano.

Pack with 5x350g

Feijoada
Vegana

Arroz, couve ao alho, e uma
deliciosa feijoada com nossa
exclusiva linguiça de açaí.

Pack com
Vegan Feijoada
5x350g
Rice, garlic kale, and a
delicious feijoada with our
exclusive açaí sausage.

Pack with 5x350g
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SOLICITE UM

ORÇAMENTO
Request a quote
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