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https://www.facebook.com/bvegan.org/
https://smartfarmer.pt/produtor/bveganbyplanetavivo/
https://smartfarmer.pt/produtor/bveganbyplanetavivo/


     20%



 
Receitas portuguesas autênticas e saborosas 

bolachas, queijos e manteiga vegan...

ingredientes de origem 
 biológica certificada

 



     20%



COOKIES
 doces & irresistíveis

 
embalagem de 40 gramas (caixa com 12)

também disponível a granel
 



BOLACHA do 
 AMOR

Ingredientes
farinha grão de bico
açúcar de coco
óleo girassol
bebida aveia
cacau
óleo coco
óleo essencial laranja

ric
a em

 prot
eín

a

natu
ralm

ente

 se
m glúten



  BOLACHA para
 VIAJAR

Ingredientes
farinha espelta
amêndoas
açúcar
óleo coco
água filtrada
óleo essencial limão



 BOLACHA 
SOL de 

OUTONO

Ingredientes
farinha grão bico
açúcar coco
óleo girassol
bebida aveia
canela
gengibre
cardamomo
 

natu
ralm

ente

 se
m glúten

ric
a em

 prot
eín

a



ERVILHA da 
ALEGRIA  

Ingredientes
farinha ervilha
açúcar coco
óleo coco
bebida aveia
cacau
baunilha

natu
ralm

ente

 se
m glúten

ric
a em

 prot
eín

a



Ingredientes
farinha grão bico
açúcar coco
óleo coco
bebida aveia
óleo essencial laranja

  BISCOITO do
 CÉU

natu
ralm

ente

 se
m glúten

ric
a em

 prot
eín

a



Ingredientes
farinha espelta
açúcar 
óleo girassol
bebida aveia
óleo coco
canela

  BOLACHA para
 SONHAR



Ingredientes
farinha espelta
açúcar 
óleo girassol
óleo coco
água filtrada
bicabornato sódio
óleo essencial limão
flor de sal

  AREIAS DE 
LIMÃO



     20%



KEIJOS vegan de CAJU
 

embalagem 100 gramas (vácuo)
também disponível
 em rolos de 250 g

 



keijo CAJU 
 ao NATURAL

Ingredientes
caju
probiótico natural
óleo coco
flor de sal



keijo CAJU 
 PIMENTA PRETA

Ingredientes
caju
probiótico natural
óleo coco
flor de sal
pimenta preta



keijo CAJU 
 PIMENTA ROSA

Ingredientes
caju
probiótico natural
óleo coco
flor de sal
pimenta rosa



keijo CAJU 
 ERVAS DE PROVENCE

Ingredientes
caju
probiótico natural
óleo coco
flor de sal
ervas de provence



     20%



MANTEIGA DE CAJU 
 

embalagem 100 gramas (papel)
granel em embalagens 

 de 1 Kg
 



MANTEIGA  de 
CAJU

Ingredientes
água filtrada
óleo coco
caju
lecitina soja
sumo cenoura
flor de sal
probiótico
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