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SEM OGM LIVRE DE ALERGÊNICOSORGANICO NATURAL VEGANO

Apresentamos um novo sentido para 
condimentos, enriquecendo seu paladar 
com sabores e texturas surpreendentes, 
através da essência das frutas, pimentas e 
sementes brasileiras. 

Mostramos um Brasil bonito, rico na sua biodiversidade 
e cultura. Todos nossos produtos são artesanais, 
produzidos em pequenos lotes, naturais, orgânicos, 
sem OGM, veganos e livres de alergênicos. 
E claro, com muito sabor!

Fazemos o Bem através do Bom. 
Procuramos parceiros que fomentem a recuperação 
das florestas e a capacitação das comunidades 
indígenas. Doamos parte dos nossos lucros para 
projetos sérios e excepcionais com crianças em situação 
de vulnerabilidade.  

 

Nossa Alma





Leticia e Peter Feddersen, fundadores da SoulBrasil 
Cuisine, adoram bater perna pelo mundo. 
Mas algo sempre frustrou os dois viajantes: nunca 
encontrar lá fora produtos que traduzam a diversidade 
de sabores da culinária brasileira. Foi dessa inquietação, 
somada à paixão de Peter pela cozinha, que nasceu a 
SoulBrasil Cuisine. 
 
Não demorou muito para Leticia e ele decidirem largar 
suas vidas profissionais pregressas e apostar num 
negócio que juntasse e misturasse os sabores que 
traduzem a alma brasileira: A SoulBrasil Cuisine.

Nossa História



Nossos Produtos



Apresentamos a essência das frutas, pimentas e sementas 
brasileiras em nossos vinagres, molhos de pimentas e geleias com 
sabor de Brasil. Queremos mostrar que o açaí, a acerola, a goiaba e 
a manga podem ir muito além do suco ou da sobremesa. Eles têm 
um potencial enorme para resgatar receitas da mesmice.

Para a SoulBrasil Cuisine, sabor, qualidade e 
respeito pelo produtor, consumidor e planeta 
são valores que caminham juntos. Sempre!!! 

Produtos



Geleias



Geleia de Açaí com Cachaça - 
ORGÂNICA

O sabor exótico do açaí misturado 
com o frescor da cachaça cria uma 

mistura inusitada e deliciosa! 

Peso Líquido: 200 g
Validade: 18 meses

Geleia de Acerola com Guaraná - 
ORGÂNICA

O azedinho da acerola e a energia do 
guaraná dão as mãos nessa receita 

cheia de sabor e saúde!

Peso Líquido: 200 g
Validade: 18 meses

Geleia de Goiaba com Pimenta 
Cumari do Pará - ORGÂNICA 

A pimenta cumari do pará dá um 
toque de picância na doçura da 
goiaba, formando um belo par.

Peso Líquido: 200 g
Validade: 18 meses

Geleia de Manga com 
Cumaru - ORGÂNICA

O sabor típico e doce da manga Ubá combina 
perfeitamente com o sabor delicado e 

perfumado do cumaru, trazendo toda uma 
brasilidade e exotismo nesta geleia.  

Peso Líquido: 200 g
Validade: 18 meses

Geleia com sabor de Brasil para surpreender você!



Vinagres com frutas



Vinagre com Açaí - 
ORGÂNICO

Peso Líquido: 250 ml
Validade: 18 meses

Vinagre com Acerola  - 
ORGÂNICO

Peso Líquido: 250 ml
Validade: 18 meses

Vinagre com Goiaba  - 
ORGÂNICO

Peso Líquido: 250 ml
Validade: 18 meses

Vinagre com Manga Ubá  - 
ORGÂNICO

Peso Líquido: 250 ml
Validade: 18 meses

Condimento à base de 
vinagre com frutas, receita 
de inspiração francesa, mas 
usando as frutas brasileiras.
Versátil, bom para temperar 
salada, mas melhor ainda se 
usado para cozinhar, 
marinar, servir como 
caldas e molhos.

Vinagre com fruta. Juntos e misturados para surpreender você.



Molhos de pimenta



Fazemos molhos para quem gosta de sabor, 
sem queimar demais a garganta.

Molho de Pimenta Jiquitaia 
com Açaí - ORGÂNICO

 Combinação de sabores da Amazônia, o 
blend picante e aromático da pimenta 
jiquitaia Baniwa casa bem com o sabor

exótico do açaí. 

Peso Líquido: 50 ml
Validade: 18 meses

Molho de Pimenta Murupi com 
Acerola - ORGÂNICO

 O azedinho da acerola harmoniza 
muito bem com a ardência da 

pimenta murupi.

Peso Líquido: 50 ml
Validade: 18 meses

Molho de Pimenta de Bode com 
Goiaba - ORGÂNICO

 A doçura da goiaba suaviza a picância 
da pimenta de bode, queridinha da 

região Central do Brasil.

Peso Líquido: 50 ml
Validade: 18 meses

Molho de Pimenta Fidalga com 
Manga Ubá - ORGÂNICO

 A pimenta fidalga é bastante 
aromática. A manga Ubá equilibra sua 
picância marcante e confere um sabor 

deliciosamente tropical ao molho

Peso Líquido: 50 ml
Validade: 18 meses

Pimenta com fruta. Juntas e misturadas para surpreender você.



Tabela de Produtos 

GELEIAS

Geleia de Açaí com Cachaça

Geleia de Acerola com Guaraná

Geleia de Goiaba com Pimento Cumari do Pará

Geleia de Manga Ubá com Cumarú

VINAGRES COM FRUTA

Vinagre com Açaí

Vinagre com Acerola

Vinagre com Goiaba

Vinagre com Manga Ubá 

MOLHOS DE PIMENTA

Molho de Pimenta Jiquitaia com Açaí 

Molho de Pimenta Murupi com Acerola

Molho de Pimenta de Bode com Goiaba

Molho de Pimenta Fidalga com Manga Ubá

17898962596019

17898962596125

17898962596033

17898962596026

17898962596040

17898962596064

17898962596071

17898962596057

17898962596088

17898962596118

17898962596101

17898962596095

7898962596012

7898962596128

7898962596036

7898962596029

7898962596043

7898962596067

7898962596074

7898962596050

7898962596081

7898962596111

7898962596104

7898962596098

 (LxHxW) cm

27 x 11 x 20

27 x 11 x 20

27 x 11 x 20

27 x 11 x 20

24 x 22 x 18

24 x 22 x 18

24 x 22 x 18

24 x 22 x 18

24 x 14 x 16

24 x 14 x 16

24 x 14 x 16

24 x 14 x 16

12 x 200g

12 x 200g

12 x 200g

12 x 200g

12 x 250ml

12 x 250ml

12 x 250ml

12 x 250ml

24 x 50ml

24 x 50ml

24 x 50ml

24 x 50ml

18 meses

18 meses

18 meses

18 meses

18 meses

18 meses

18 meses

18 meses

18 meses

18 meses

18 meses

18 meses

Descrição do produtos Cód. Barra Caixa Cód. Barra Unidade Dimensão CaixaUn/Caixa

(kg)

4,0

4,0

4,0

4,0

6,5

6,5

6,5

6,5

3,6

3,6

3,6

3,6

Peso Bruto Caixa Validade



Contatos

Leticia Feddersen - CEO
+55 11 98124 5475

leticia@dobrasilalimentos.com.br

Peter Feddersen - CFO
+55 11 98377 3993

peter@dobrasilalimentos.com.br

www.soulbrasil.com.br

Siga nossas redes sociais
        /soulbrasilcuisine




