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Sabor Extraordinário!
Você nunca provou nada igual.
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Creme Vegetal sabor ManteigaCreme Vegetal sabor Manteiga
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VeGhee - A mais amada do Brasil!

Sem�Sal
Com�Sal�do�Himalaia Com�Sal

e�Cúrcuma



QueijoquinhaQueijoquinha
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Conheça a linha completa

Livro de Receitas
www.queijoquinha.com.br



Linha de Doces 100% Vegetal
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*contém�açúcares�próprios�dos�ingredientes

DOCE SABOR CHOCOLATE E AVELÃ
SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR*

DOCE SABOR LEITE CONDENSADO
SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR*

DOCE SABOR
LEITE CONDENSADO COM COCO

leCoc
o

leCoc
o

leCoc
o

conden
sado LedietLedietLediet sem adição de açúcar

conden
sado

*

dietella
SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR*



VeGhee 200g - Creme Vegetal
Com Sal do Himalaia | Sem Sal | Cúrcuma | Bacon

VeGhee é o ingrediente que faltava na sua cozinha. Um creme vegetal sabor 
manteiga feito com gordura de palma e sal rosa do Himalaia (ou sem sal) 
100% vegana, com textura e sabor idêntico ao da manteiga tradicional. Mil e 
uma utilidades, pode ser usada para refogar ou diretamente no pão do café 
da manhã, ou seja, você usa do mesmo jeito que usaria a manteiga 
tradicional, com a super vantagem de não precisar de refrigeração!
Produção da VeGhee: A Natural Science produz a VeGhee com gordura de 
palma nacional, não oriunda de desmatamento e sustentável.
Não contém glúten. Não contém lactose.

NaturalSCIENCE
Produtos Vegetarianos

contato@naturalscience.com.br
www.naturalscience.com.br | (41) 4101-7053

Dietella - Doce sabor Chocolate e Avelã  - 180gSEM AÇÚCAR

A Natural Science chegou arransando com a nova linha Dietella. São 
deliciosos doces sem adição de açúcar, zero lactose, zero glúten, zero 
proteína do leite, 100% veganos. Os produtos Dietella são prontos para o 
consumo. Você pode comer puro, de colher em colher (huuuumm), ou utilizar 
toda a sua criatividade na cozinha para elaborar receitas que vão deixar todos 
seus amigos com água na boca. Os ingredientes utilizados nos produtos 
Dietella não são oriundos de desmatamento.
Não contém glúten. Não contém lactose.

Queijoquinha 300g (rende até 1,8kg) - Cheddar, Tradicional ou Parmesão
Mistura vegetal em pó para preparação de queijo vegano

Queijoquinha é uma mistura vegetal em pó que se transforma em um delicioso 
queijo vegano de corte ou cremoso, para coberturas e recheios de pizzas e 
salgados. É uma ótima alternativa para substituir o queijo tradicional em 
receitas assadas ou fritas. A Queijoquinha não contém glúten e lactose, sendo 
uma opção excelente para intolerantes à derivados do leite, veganos e 
vegetarianos estritos.
Não contém glúten. Não contém lactose.

Queijoquinha Gotas - 30ml - Mistura líquida culinária
Cheddar, Provolone ou Parmesão

Queijoquinha Gotas é uma mistura líquida deliciosa para fins culinários em 
gotas super concentradas. É uma ótima alternativa para substituir o sabor do 
queijo em receitas veganas ou com restrições, pode ser misturada ao preparo 
de receitas em geral, molhos e recheios.
Não contém glúten. Não contém lactose.

leCoco 350g | Lediet 230g
Doce sabor Leite Condensado

O leCoco e Lediet são inovações da Natural Science para a culinária plant 
based. Doces sabor leite condensado, deliciosos e muito cremosos, que 
substituem o leite condensado tradicional em receitas, com a super vantagem 
de não conter nenhum ingrediente de origem animal, zero lactose, zero glúten 
e zero proteína do leite. Você pode comer puro, de colher em colher ou utilizar 
toda a sua criatividade na cozinha para elaborar receitas que vão deixar todos 
seus amigos com água na boca, desde o famoso brigadeiro até o mais 
elaborado cupcake. Não contém glúten. Não contém lactose.
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