
Famoso no mundo inteiro pelos seus benefícios nutricionais para a saúde, o amendoim é um excelente produto natural de ampla versatilidade 
de consumo.

Este alimento funcional de alto valor energético é utilizado na indústria alimentar como matéria-prima ou transformado em pasta, óleo 
ou proteína, podendo ainda ser consumido diretamente como snack entre refeições ou utilizado em diversas receitas (salgadas ou doces)
ou complementos.
Dadas as suas caraterísticas tão próprias, o amendoim é também muito utilizado pelas indústrias de cosmética e farmacêutica.

Este alimento tão amado por todos pode ser fornecido de diversas formas: in natura, branqueado, torrado, frito, granulado, farinha e moído. 
farofa doce.
Estamos preparados para responder ao que procura para a sua empresa.

O que fazemos, fazemos bem.

  

Somos uma empresa com mais de 20 anos de experiência na produção e distribuição de amendoim e seus subprodutos para todo o mundo.

Cultivado no Brasil, nos melhores campos do planeta, o nosso amendoim é por isso um produto de excelente qualidade, também disponível 
numa vasta gama de opões e soluções.

A cada ano que passa, na Calixto Foods aplicamos o nosso espírito de melhoria contínua para aumentar progressivamente a nossa 
capacidade produtiva sempre em respeito pelo meio ambiente, e desenvolver novos produtos e derivados de acordo com o perfil 
e os padrões de exigência de cada cliente.

Hoje exportamos para quatro continentes, para empresas focadas em oferecer ao mercado e ao consumidor final produtos de elevada 
qualidade.

Somos apaixonados pelo que fazemos e trabalhamos com parceiros que partilham desta nossa paixão.

A Calixto Foods é uma empresa especializada na classificação, descasque e transformação de amendoim, a operar com equipamentos 
de ponta em total respeito pelas normas e regulamentações internacionais.

A elevada especialização dos nossos colaboradores tem por base formações contínuas em várias áreas: na segurança alimentar, focada na 
manutenção de um sistema de produção seguro, na qualidade do produto, por via da seleção das superiores caraterísticas do nosso 
amendoim, e no integral cumprimento de todas as regras de certificação ambientais referentes.

 

 

Temos como objetivo dar futuro à nossa empresa sempre em respeito pelo meio
ambiente e pelas pessoas com quem trabalhamos.

Para isso, temos uma política interna de qualidade de preservação ambiental que valoriza 
a biodiversidade das terras de cultura do amendoim.

Embalagens com resinas feitas a partir 
de fontes renováveis
Fornecemos para a sua marca ou empresa amendoim de elevada qualidade em
embalagens que utilizam fontes renováveis na sua composição, com um impacto
positivo no meio ambiente beneficiando por parte do mercado de uma perceção 
de valor aumentada.

Consulte por favor o seu contato na Calixto Foods de forma confirmar a viabilidade da utilização 
desta matéria-prima no seu produto.

SUSTENTABILIDADE.

A CALIXTO TAMBÉM TEM

CASTANHAS AÇAÍ

Há mais de 20 anos que o planeta certifica as nossas práticas 
de cultivo, mas todos os anos somos certificados pela indústria.
Pocuramos continuamente a melhor qualidade dos nossos 
produtos e preservar a segurança alimentar ao longo de toda 
a exigente cadeia de distribuição.
Como resultado, somos certificados e reconhecidos pelas 
principais entidades do setor, como. a BRCGS e a FS2C 22000, 
sistema de Certificação Internacional da Global Food Safety 
Initiave (GFSI).

CERTIFICADOS POR NATUREZA.

O AMENDOIM É O NOSSO ORGULHO.

AMENDOIM
TORRADO
MOÍDO

CAPACIDADE PRODUTIVA.

+ 351 256 026 985
ola@calixtofoods.pt

CALIXTO FOODS EUROPA 
Rua da Aldeia, 402 
3885-233 Cortegaça 
Porto – Portugal

PROTEÍNA / FARINHA

EMBALAGENS
Vácuo: 0,5kg, 1kg, 5kg e 2Okg
Saco de Ráfia (Liner): 40kg

AMENDOIM
BRANQUEADO

EM GRÃOS INTEIROS
Grande Formato: 38/42, 40/50

SPLIT
Grande Formato: 38/42, 40/50

EMBALAGENS
Vácuo: 0,5kg, 1kg, 5kg e 25kg
Saco de Ráfia (Liner): 25kg e 50kg
BigBag (Liner): 1250kg

AMENDOIM
RUNNER

EM GRÃOS INTEIROS
Cru: 38/42, 40/50, 50/60, 60/70 e  80/100 
Frito e salgado: 38/42  

SPLIT
Grande Formato: 38/42, 40/50
Médio Formato: 50/60, 60/70

EMBALAGENS
Vácuo: 0,5kg, 1kg, 5kg e 25kg
Saco de ráfia (Liner): 25kg e 50kg
BigBag (Liner): 1250kg

Benefícios do Amendoim
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Saiba mais em www.calixtofoods.pt

POLÍTICA DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO ALIMENTO.

 
 

AMENDOIM
TORRADO

EM GRÃOS INTEIROS
Grande Formato: 38/42, 40/50

SPLIT

Torra: clara, média e escura
Grande Formato: 38/42, 40/50 

GRANULADO

EMBALAGENS
Vácuo: 0,5kg, 1kg, 5kg e 25kg
Saco de Ráfia (Liner): 25kg e 50kg
BigBag (Liner): 1250kg

MANTEIGA DE
AMENDOIM

Só o melhor grão oferece os melhores 
derivados.
Trazemos até si toda a qualidade do grão 
de amendoim cultivado no Brasil
e finalizado inteiramente em Portugal.

Do clássico amendoim com casca a 
todos os seus derivados, na Calixto Foods
cultivamos, produzimos e entregamos 
o seu produto final, disponível em 
diversas variedades.

Combine o sabor máximo do nosso 
amendoim com os gostos que o 
mercado procura.

Orgulhamo-nos de produzir óleo 
de amendoim com todo o seu verdadeiro 
sabor e sem quaisquer aditivos. 
Naturalmente.

Temos a capacidade de customizar 
o produto final de acordo com o 
seu negócio.
Muda-se as quantidades, os recheios, 
a apresentação ou os derivados, mas a 
qualidade mantém-se.

A nossa unidade de produção está 
preparada para uma ampla variedade 
de embalamento dos nossos produtos. 
Desenvolvemos o produto e as 
embalagens para a sua marca.
De Portugal até si, o melhor amendoim 
do mundo.

Na Calixto Foods temos todos os meios e capacidade de personalizar para desenvolver soluções costumizadas de linha branca 
e private label para cada cliente.
Da quantidade à apresentação do produto, da combinação com outros sabores ao embalamento, somos o parceiro certo para 
tornar o seu produto final único. Fale connosco.

SOLUÇÕES À MEDIDA DO MERCADO.

Matéria-prima Produto Final Pastas e receitas

Marca branca e Costumização EmbalamentoÓleos

 

 

O nosso produto, no seu país.  
 

 

CHILE

PERÚ

ALEMANHA

ARGÉLIA DUBAI

RÚSSIA

MÉXICO

ESTADOS
UNIDOS

CANADÁ

JAPÃOPORTUGAL

BRASIL

EXPORTAÇÃO

Contentores
de 40 pés

Quantidade mínima
de pedido (MOQ)

2532

DETALHES DE ENVIO

Cartões:
Embalagens a vácuo (Liner) (Liner)

Saco de Ráfia:

25kg: 1000und.
50kg: 500und.
40kg: 625und. (Proteína)

Big-Bag:

1250kg: 20und.1

Com a qualidade ímpar dos nossos produtos 
e a nossa equivalente atividade comercial, 
os nossos produtos estão hoje por todo 
o planeta.

Entre em contato connosco para os ter 
também presentes onde atua o seu negócio.

logística - OPÇÕES DE ENVIO

toneladas

Controlámos todo o processo, dos campos de cultivo à casa do cliente.

O seu fornecedor de amendoins de A-Z

Download datasheets
https://calixtofoods.pt/contato

0,5kg:
1kg:
5kg:
20kg:
25kg:

20und./caixa - 2450 cartões
10und./caixa - 2450 cartões
 1und./caixa  - 5000 cartões
 1und./caixa  - 1250 cartões
 1und./caixa  - 1000 cartões

MISSÃO
Atuar com responsabilidade, segurança 
e sustentabilidade para entregar 
a melhor qualidade no fornecimento de 
nossos alimentos.

VISÃO
Sermos uma empresa de referência na 
nossa área de atuação, investindo
continuamente nas pessoas e na tecnologia 
com o objetivo de fornecer alimentos
seguros e certificados.

Segurança, ética, responsabilidade 
e transparência em toda a nossa atividade:

•  Qualidade nas atividades 
desempenhadas;
•  Responsabilidade social;
•  Compromisso com a sustentabilidade.

VALORES

Contribui para 
o fortalecimento muscular

Previne o 
envelhecimento

Prote o 
sistema nervoso

Fonte de 
gorduras boas

Fornece vitaminas
e minerais

Aumento
da sciedade

Rico em
antioxidantes

Regula o
colesterol

Regula a
pressão arterial

Regenera
a pele

PROTEÍNA / FARINHA

Embalagens
Vácuo: 0,5kg, 1kg, 
5kg, 20kg
Saco de Ráfia (Liner): 40kg
Outras embalagens rígidas e flexíveis

Amendoim Torrado

Frascos de plástico ou vidro. 
Outras embalagens rígidas e 
flexíveis/recipiente plástico.

PROTEÍNA DE
AMENDOIM


