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Se você chegou  
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A TROPPO!
Um casal, um sonho, e uma paixão em 
comum: a gastronomia. TROPPO! é isso, 
a junção de duas pessoas que decidiram 
desbravar o mundo atrás de um objetivo 
em comum: oferecer a possibilidade do 
novo á pessoas queridas. Sem grandes  
pretensões e afim de espalhar um sabor 
único, Gabriela, decidiu vender algumas 
geleias de maçã produzidas por ela e por 
Lucas, o resultado não poderia ser melhor 

ou diferente, um produto que oferece 
e extrai o melhor dos seus ingredintes. 
Essa forma diferenciada de apresentar 
alimentos do nosso dia a dia estava 
destinada ao sucesso e assim, degrau 
por degrau, a geleia se multiplicou,os 
relishes foram um caminho natural 
assim como os picles e enfim Troppo 
Buono! Bom demais, bom demais pra 
eles hoje, é trabalhar com os melhores e 

mais selecionados produtos, podendo 
transformá los em um sabor único e que 
oferece cada dia que passa  para mais e 
mais pessoas queridas um produto 100% 
brasileiro e 100% natural. TROPPO! é feito 
para você que busca não só um produto, 
mas algo genuiniamente produzido para 
te trazer novas experiências. conheça nas 
novas páginas um pouco do que temos 
para te oferecer
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nossos produtos 
Artesanal. A qualidade de um produto 
feito a mão traz consigo não só um 
sabor verdadeiro, mas também nos 
remete ao que estávamos acostumados 
a apreciar antigamente de nossos 
pais e avós; comida de verdade. 
Qualidade, seleção dos insumos, cuidado 
no preparo e respeito pelo ingrediente 

garantem um produto de sabor original 
e inigualável. Optamos por não utilizar 
nenhum tipo de congelado, polpa ou 
extrato, conservante ou corante; somente 
ingredientes frescos e naturais; optamos 
também sempre por adicionar baixo teor 
de açúcar de cana não refinado em nossos 
produtos, o que torna nossa linha saudável 

e muito saborosa. Faça como a TROPPO!, 
inove! Uma experiência única. Sabores e 
aromas brasileiros, naturais e marcantes!
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GELEIAS
Feitas com frutas da época, sem adição 
de conservantes químicos ou corantes. 
Frutas selecionadas, açúcar e uma longa 
cocção tornam nossas geléias únicas. 
Combinações de diferentes especiarias 
e frutas sazonais nos permitem criar 
diversos sabores surpreendentes. Devido 
ao baixo teor de açúcar, nossas geleias 

harmonizam muito bem com pratos 
salgados; experimente acompanhar 
carnes, sancuíches, risotos, massas e 
queijos; não deixe também de incrementar 
seus iogurtes, bolos, tapiocas, sorvetes, 
pães e torradas
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PRODUTOS

Harmonizações: Pães, bolos, torradas, iogurtes, tapiocas, queijos e 
carne suína.
Ingredientes: Maçã, açúcar cristal de cana, canela em pó e acidulante 
ácido cítrico. Não contém glúten nem alergênicos diretos.

Prazo de validade: 8 meses
Peso Líquido: 310g
Peso Bruto: 470g
Dimensões: (AxL): 10x6cm
Classificação Fiscal: 2007.99.10

Geleia de 
maça com 
canela

Harmonizações: Pães, bolos, torradas, iogurtes, tapiocas, quejos e peixes  
Ingredientes: Açúcar cristal de cana, papaya, manga, maracujá,
goiaba vermela, pectina de fruta e acidulante ácido cítrico. Não contém 
glúten nem alergênicos diretos.

Prazo de validade: 8 meses
Peso Líquido: 310g
Peso Bruto: 470g
Dimensões: (AxL): 10x6cm
Classificação Fiscal: 2007.99.10

Geleia
TROPICAL
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PRODUTOS

Harmonizações: Pães, bolos, torradas, iogurtes, tapiocas, queijos  
brancos e filé a milanesa.
Ingredientes: Banana, açúcar cristal de cana, rum e acidulante ácido 
cítrico. Não contém glúten nem alergênicos diretos.

Prazo de validade: 12 meses
Peso Líquido: 310g
Peso Bruto: 470g
Dimensões: (AxL): 10x6cm
Classificação Fiscal: 2007.99.10

Geleia de 
banana
com rum 

Harmonizações: Pães, bolos, torradas, iogurtes, tapiocas, queijos,  
aves e peixes 
Ingredientes: Maracujá, açúcar cristal de cana, cachaça e
pectina de fruta. Não contém glúten nem alergênicos diretos.

Prazo de validade: 8 meses
Peso Líquido: 310g
Peso Bruto: 470g
Dimensões: (AxL): 10x6cm
Classificação Fiscal: 2007.99.10

Geleia de
maracujá 
com cachaça
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PRODUTOS

Harmonizações: Pães, bolos, torradas, iogurtes, tapiocas, queijos,  
aves e peixes 
Ingredientes: Açúcar cristal de cana, manga, maracujá e
pectina de fruta. Não contém glúten nem alergênicos diretos.

Prazo de validade: 8 meses
Peso Líquido: 310g
Peso Bruto: 470g
Dimensões: (AxL): 10x6cm
Classificação Fiscal: 2007.99.10

Geleia de 
manga com 
maracujá

Harmonizações: Pães, canapés, torradas, risotos, tapioca,  
sanduíches, queijos, embutidos e carnes. 
Ingredientes: Açúcar cristal de cana, maçã, suco de laranja,
pimenta calabresa, páprica picante e pectina de fruta. Não contém 
glúten nem alergênicos diretos.

Prazo de validade: 8 meses
Peso Líquido: 310g
Peso Bruto: 470g
Dimensões: (AxL): 10x6cm
Classificação Fiscal: 2007.99.10

Geleia de
pimenta
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PRODUTOS

Harmonizações: Pães, canapés, torradas, risotos, tapioca,  
sanduíches, queijos, embutidos e carnes. 
Ingredientes: Morango, açúcar cristal de cana, vinho tinto,
pectina de fruta e acidulante ácido. Não contém glúten nem 
alergênicos diretos.

Prazo de validade: 8 meses
Peso Líquido: 310g
Peso Bruto: 470g
Dimensões: (AxL): 10x6cm
Classificação Fiscal: 2007.99.10

Geleia de 
morango
com vinho

Harmonizações: Pães, canapés, torradas, risotos, tapioca,  
sanduíches, queijos, embutidos e carnes. 
Ingredientes: Vinho, açúcar cristal de cana, pectina de fruta e  
acidulante ácido cítrico. Não contém glúten nem alergênicos diretos.

Prazo de validade: 12 meses
Peso Líquido: 310g
Peso Bruto: 470g
Dimensões: (AxL): 10x6cm
Classificação Fiscal: 2007.99.10

Geleia de
vinho cabernet
sauvignon
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PRODUTOS

Harmonizações: Pães, canapés, torradas, bolo de chocolate, 
 queijos, embutidos e carnes. 
Ingredientes: Morango, açúcar cristal de cana, vinho tinto,
pectina de fruta e acidulante ácido. Contém glúten, alergênicos, 
cevada e pode conter trigo.

Prazo de validade: 12 meses
Peso Líquido: 310g
Peso Bruto: 470g
Dimensões: (AxL): 10x6cm
Classificação Fiscal: 2007.99.10

Geleia de 
cerveja
stout

Harmonizações: Pães, canapés, torradas, queijos, embutidos e carnes. 
Ingredientes: Cerveja IPA, açúcar cristal de cana e pectina de fruta.  
Contém glúten, alergênicos, cevada e pode conter trigo.

Prazo de validade: 12 meses
Peso Líquido: 310g
Peso Bruto: 470g
Dimensões: (AxL): 10x6cm
Classificação Fiscal: 2007.99.10

Geleia de
cerveja ipa
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PRODUTOS

Harmonizações: Pães, bolos, torradas, iogurtes, tapiocas,
queijos, carnes, aves e peixes. 
Ingredientes: Tangerina, açúcar cristal de cana, pimenta rosa e
pectina de fruta. Não contém glúten nem alergênicos diretos.

Prazo de validade: 8 meses
Peso Líquido: 310g
Peso Bruto: 470g
Dimensões: (AxL): 10x6cm
Classificação Fiscal: 2007.99.10

Geleia de 
tangerina
com pimenta
rosa

Harmonizações: Pães, canapés, torradas, risotos, tapiocas, sanduíches, 
queijos, embutidos e carnes. 
Ingredientes: Jabuticaba, açúcar cristal de cana, manjericão e
pectina de fruta. Não contém glúten nem alergênicos diretos.

Prazo de validade: 8 meses
Peso Líquido: 310g
Peso Bruto: 470g
Dimensões: (AxL): 10x6cm
Classificação Fiscal: 2007.99.10

Geleia de
jabuticaba
com manjericão
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RELISHES E MOLHOS
Os relishes são conservas agridoces que 
conquistam cada vez mais o paladar dos 
brasileiros. Uma combinação de legumes 
ou frutas com vinagre, sal, açúcar e diversas 
especiarias, tornam os nossos relishes e 
molhos imbatíveis! Insumos escolhidos 
a dedo, preparados com cuidado e muito 
capricho tornam nossos relishes e molhos 

perfeitos e acompanham queijos, carnes, 
saladas, sanduíches e até pratos principais. 
Experimente um suculento hambúrguer 
com nosso carro chefe, o relish de cebola 
roxa; você nunca mais vai querer ficar 
sem!
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PRODUTOS

Harmonizações: Sanduíches, saladas, canapés, torradas, carnes,  
tábuas de frios e embutidos. 
Ingredientes: Cebola roxa, açúcar maskavo, vinagre, sal,
grão de mostardar, louro em pó e pimenta. Não contém glúten  
nem alergênicos diretos.

Prazo de validade: 12 meses
Peso Líquido: 310g
Peso Bruto: 470g
Dimensões: (AxL): 10x6cm
Classificação Fiscal: 2007.99.10

RELISH DE
CEBOLA ROXA

Harmonizações: Sanduíches, saladas, canapés, torradas, carnes,  
tábuas de frios e embutidos. 
Ingredientes: Pepino, vinagre, açúcar cristal de cana, sal,
cebola, grão de mostarda, endro, louro em pó e pimenta preta. Não 
contém glúten nem alergênicos diretos.

Prazo de validade: 12  meses
Peso Líquido: 310g
Peso Bruto: 470g
Dimensões: (AxL): 10x6cm
Classificação Fiscal: 2007.99.10

RELISH DE
PEPINO

14 |  TROPPO! BEBER E COMER ARTESANAL  |  WWW.TROPPOARTESANAL.COM.BR  | 100% NACIONAL E NATURAL



PRODUTOS

Harmonizações: Sanduíches, saladas, canapés, torradas, carnes,  
tábuas de frios e embutidos. 
Ingredientes: Maxixe, vinagre, açúcar cristal, cebola, sal, grão
de mostarda, pimenta calabresa, endro, louro e pimenta preta. Não 
contém glúten nem alergênicos diretos.

Prazo de validade: 12 meses
Peso Líquido: 310g
Peso Bruto: 470g
Dimensões: (AxL): 10x6cm
Classificação Fiscal: 2007.99.10

RELISH DE
MAXIXE  
PICANTE

Harmonizações: Sanduíches, saladas, canapés, torradas, carnes,  
tábuas de frios e embutidos. 
Ingredientes: Abacaxi, vinagre, açúcar cristal, cebola, sal, grão de 
mostarda, cúrcuma, manjericão e pimenta preta. Não contém glúten 
nem alergênicos diretos.

Prazo de validade: 12 meses
Peso Líquido: 310g
Peso Bruto: 470g
Dimensões: (AxL): 10x6cm
Classificação Fiscal: 2007.99.10

RELISH DE
abacaxi com
manjericão
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PRODUTOS

Harmonizações: Sanduíches, saladas, canapés, torradas, carnes,  
tábuas de frios e embutidos. 
Ingredientes: Grão de mostarda, vinagre, água, vinho branco,
açúcar cristal de cana, sal, louro em pó, curry em pó e páprica. 
Não contém glúten nem alergênicos diretos.

Prazo de validade: 12 meses
Peso Líquido: 210g
Peso Bruto: 470g
Dimensões: (AxL): 10x6cm
Classificação Fiscal: 2007.99.10

caviar de
mostarda

Harmonizações: Sanduíches, saladas, canapés, torradas, queijos, 
carnes, tábuas de frios e embutidos. 
Ingredientes: Azeite de oliva, vinagre, sal, ervas e especiarias.  
Não contém glúten nem alergênicos diretos.

Prazo de validade: 12 meses
Peso Líquido: 310g
Peso Bruto: 470g
Dimensões: (AxL): 10x6cm
Classificação Fiscal: 2007.99.10

MOLHO
CHIMICHURRI
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picles
Preparados da nossa maneira, repleto 
de amor e carinho com um toque leve 
de acidez e sabor suave, valorizando ao 
máximo o sabor do legume. Procuramos 
explorar diferentes tipos de picles 
consumidos popularmente no Brasil para 
levar a experiência de novos paladares e 
combinações. A TROPPO! propõe uma 

viagem gastronômica inigualavél, a você, 
que busca o novo de forma simples para o 
dia a dia. Nossos Picles são excelentes para 
o rápido consumo, então não perca mais 
tempo e deixe o nosso sabor te conquistar.
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PRODUTOS

Harmonizações: Sanduíches, saladas, tábuas de frios e embutidos. 
Ingredientes: Cebola roxa, vinagre, água, açúcar cristal de
cana, sal e grão de mostarda. Não contém glúten nem  
alergênicos diretos.

Prazo de validade: 12 meses
Peso Líquido: 580g
Peso Drenado: 220g 
Peso Bruto: 880g
Dimensões: (AxL): 13,5x9cm
Classificação Fiscal: 2001.90.00

PICLES DE  
CEBOLA ROXA 
e MOSTARDA

Harmonizações: Sanduíches, saladas, tábuas de frios e embutidos. 
Ingredientes: Azeite de oliva, vinagre, sal, ervas e especiarias.  
Não contém glúten nem alergênicos diretos.

Prazo de validade: 12 meses
Peso Líquido: 580g 
Peso Drenado: 205g
Peso Bruto: 880g
Dimensões: (AxL): 13,5x9cm
Classificação Fiscal: 2001.90.00

picles de
maxixe
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PRODUTOS

Harmonizações: Sanduíches, saladas, tábuas de frios e embutidos. 
Ingredientes: Alho, vinagre, água, vinho branco, açúcar cristal
de cana, sal, grão de mostardar, pimenta preta, endro e zimbro.
Não contém glúten nem alergênicos diretos.

Prazo de validade: 12 meses
Peso Líquido: 275g
Peso Drenado: 155g 
Peso Bruto: 450g
Dimensões: (AxL): 13,5x9cm
Classificação Fiscal: 2001.90.00

PICLES DE  
alho

Harmonizações: Sanduíches, saladas, tábuas de frios e embutidos. 
Ingredientes: Quiabo, vinagre, água, açúcar cristal de cana, sal,
grão de mostarda, pimenta preta, endro, zimbro e folha de louro. 
Não contém g  lúten nem alergênicos diretos.

Prazo de validade: 12 meses
Peso Líquido: 580g
Peso Drenado: 205g 
Peso Bruto: 820g
Dimensões: (AxL): 13,5x9cm
Classificação Fiscal: 2001.90.00

picles de
maxixe
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rotulagem

Atendemos todas as 
normas de boas práticas 
de fabricação e as 
rotulagens de todos os 
produtos seguem as 
normas vigentes, com 
alerta para alérgicos, 
tabela nutricional e todas 
as outras informações 
necessárias conforme 
solicitado pela ANVISA.
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contato
Estamos de portas abertas para 
você, sem nenhuma pré condição, 
vem bater um papo com a gente 
ou dê uma olhada na TROPPO! 
por aí.

Acesse nosso site: 
www.troppoartesanal.com.br

Envie um e-mail para:
contato@troppoartesanal.com.br

Visite nós:

 /troppoartesanal
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