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ATACADISTAS



Em Nature Tasty dedicamo-nos, com paixão e entusiamo, à produção de manga e abacate. Temos os nossos próprios 
campos e também, contamos com agricultores e fornecedores a nível mundial comprometidos com a qualidade e o 
cuidado da fruta, que nos ajudam a vos oferecer abacates e mangas exclusivas ao longo do ano.

Nossa produção própria de mangas e abacates é cultivada, com cuidado, numa das áreas mais 
privilegiadas da Comunidade Valenciana, na zona costeira de Castellón, onde, com um clima 
ensolarado de 365 dias por ano, nossos frutos crescem em um clima Mediterrâneo tropical. 

A Nature Tasty distribui para atacadistas, mercados de alimentos e frutas, nacional e internacional, e para grandes
cadeias de distribuição, oferecendo preços competitivos, tornando-se o principal fornecedor de grandes canais de
alimentos. 
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ATACADISTAS
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ABACATE HASS
Nosso abacate Hass, recém colhido e produzido através do 
cultivo tradicional, é o favorito pela maioria pelo seu sabor 
intenso, sua textura cremosa e seu aroma de frutos secos.

4 kg.

10 kg.
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MANGA
Manga, fruta de sabor tropica, destaca-se pela sua doçura 
intensa com um toque ácido.

De dar água na boca, delicioso, a manga é uma fruta cheia 
de aroma, cor e sabor que todos gostam.

É muito fácil comer, já que pode-se comer com uma colher.

5 kg.

4 kg.
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LOGÍSTICA
Nature Tasty, dedica-se à produção e exportação de manga e abacate a nível 
mundial, oferece a melhor seleção de nossas frutas, colhidas especialmente 
para si, e que cuidamos de cada detalhe para que cheguem ao ponto de venda 
em perfeito estado.
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MANGA AÉREA
As mangas são embaladas em caixas de 6 kg com 
coloração superior a 70% e maturação mais exata.

Acumulam-se em 22 camadas e em paletes, 
totalizando 198 caixas por palete.

Refrigerado em torno de 10 ºC - dependendo da 
qualidade da fruta e de sua maturidade. 

Geralmente, no destino, as alças desse tipo de 
embalagem são sensíveis ao toque e têm um tipo de 
maturação de 3,5 a 4,0.

MANGA MARÍTIMA
As mangas são embaladas em caixas de 4 kg, de cor 
média e maturação uniforme. Acumulam-se em 21 
camadas e em paletes, perfazendo um total de 230 caixas 
por palete americana e 184 caixas per palete europeia. 
 
Refrigerado entre 8,5-12 ºC - dependendo da qualidade da 
fruta. 

Geralmente a cobertura deste tipo de embalagem são mais 
firmes.

E l  s a b o r  d e  l o
NATURAL

E l  s a b o r  d e  l o
NATURAL

M A N G O
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ABACATE HASS
Com um sabor e aroma requintados de frutas secas, o 
abacate Hass contém uma polpa abundante, com uma cor
amarela intensa, macia e fácil de espalhar.

Distingue-se do resto dos abacates ao mudar a cor de sua 
pele de verde intenso para roxo escuro quando
maduro.

4 kg. cartão

10 kg. plástico não retornável

5 kg plástico retornável (Ifco)



11

PACK SALADA
A nossa embalagem combina a riqueza do abacate da 
variedade HASS com a frescura e o sabor envolvente do 
tomate valenciano.

O abacate Hass é preferido pela maioria por seu sabor 
intenso, textura cremosa e aroma de nozes.

O tomate valenciano é ideal para salada por seu sabor e 
textura, firme e compacto e seu interior carnudo.
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PACK GUACAMOLE
Nesta bandeja, reúnem-se todos os ingredientes necessários 
para apreciar o molho por excelência do México: cebola 
amarela, abacate Hass, preferido por todos por seu sabor 
intenso e aroma de frutas secas, tomates pendurados com 
seu sabor doce e suave, o limão e pimenta-jalapenho, que 
dão um toque picante e ácido, e o coentro, com seu sabor 
doce e cítrico.

Todos juntos fazem deste guacamole o acompanhamento 
mais delicioso dos nossos pratos.
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PACK DE ABACATE
O abacate Hass, com seu rico sabor e aroma de nozes, é 
preferido pela maioria, por seu sabor intenso, textura 
cremosa e aroma de nozes.

Esta variedade de abacate tem uma polpa amarela profunda 
e uma aparência  consistente, suave e fácil de espalhar.

3 Peças

4 Peças



14

PACK DE ABACATE E MANGA
Este pack combina frutas tropicais por excelência, como 
abacate e manga. Um pack ideal para desfrutar de todo o
sabor tropical a qualquer momento.
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CESTA DE ABACATE
O abacate Hass, com seu rico sabor e aroma de nozes, é 
preferido pela maioria, por seu sabor intenso, textura 
cremosa e aroma de nozes.

Esta variedade de abacate tem uma polpa amarela profunda 
e uma aparência consistente, suave e fácil de espalhar.
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CESTA DE ABACATE E MANGA
Este pacote combina frutas tropicais por excelência, como 
abacate e manga, alcançando uma explosão de sabor para 
desfrutar a qualquer momento.
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CESTA DE MANGA
É uma fruta tropical que todos gostam, com um sabor 
tropical cheio de aroma e cor. De dar água na boca e
delicioso a qualquer momento, destaca-se pela sua doçura 
intensa, com um toque ácido.



Tel +34 964 52 33 31

www.naturetasty.com


