A Dunati é uma empresa
preocupada com a sua saúde,
bem estar e qualidade de vida.
Assim, procura oferecer alimentos
práticos, saudáveis, equilibrados e
muito saborosos, feitos com
ingredientes
selecionados
e
dentro das mais rígidas normas de
produção.
Conheça
nossas
receitas, porções e valores.

Risotos
Risotode legumes com frango (320g)
Elaborado com arroz cateto integral, cubos de frango, cenoura,
abobrinha, vagem e milho verde.

Risotodesalmãocomalhoporó (320g)
Elaborado com arroz cateto integral, lascas de salmão, alho
poróevinhobranco.

Vegetais
Berinjelaàparmegiana (400g)
Fatias de berinjela cobertas com queijo e molho de tomate,
acompanhadas de arroz cateto integral enriquecido com
cenoura, milho e ervilha.

Hambúrguerdesoja (280g)
Hambúrguer elaboradocomproteínatexturizadadesoja,molho
desoja,farinhadetrigo,alho,cebolaeum toque de salsa.

Lasanhadelegumes (350g)
Lasanha semmassa,elaborada comberinjela,cenoura, batata
salsa, brócolis, abobrinha emolhodemussarela com um toque
de orégano.

Strogonoffdesoja (400g)
Strogonoff elaboradocomcubos de soja,fatias de champignon
e creme de leite, acompanhado de arroz cateto integral
enriquecido com abobrinha e cenoura.
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Massas
Empadão de frango com legumes (500g)
Massa elaborada com farinha integral, recheada com frango,
cenoura,cebola,brócolis,tomateesalsinha.

Empadão de frango com palmito (500g)
Massa elaborada com farinha integral, recheada com frango,
palmito, tomate,cebola,alhoesalsinha.

Canelonedecarnedepanelacomabóbora (300g)
Deliciosa massa integral recheada com carne de panela e
abóbora,cobertacommolhobrancoecheiroverde.

Farfalle ao molhobechamel sem lactose (350g)
Farfalle integralgranodurocobertocommolhobechamel, ervilhas
frescas e um toque de noz moscada.

Lasanhadebrócolis (350g)
Massa integral recheada combrócolis e molhodequeijoprovolone,
cobertacomqueijo mussarela.

Lasanhaà bolonhesadesoja (350g)
Massa integral com proteína de soja, molho de tomate e molho de
queijo parmesão, coberta com queijo mussarela.

Lasanhadeespinafre (350g)
Massa integral recheada com espinafre e molho de queijo
mussarela com um toque de noz moscada.

Panquecasverdes (320g)
Massa elaboradacomespinafre,recheadacomtomateseco,ricota
ecoberta commolhobrancolight.

Penneaomolhodefrango (320g)
Penneintegralgranodurocobertocommolhodefrangoeuma
levecrocânciaàbasedecenouraeabobrinha.

Pennecoloridoaomolhodequeijos (320g)
Massa elaborada comvegetais, cobertacommolhobrancoàbase
dequeijomussarela.

Espaguete àbolonhesadesoja (350g)
Massaintegralgranodurocobertacomdeliciosomolhodetomate
e proteína de sojacomum toquedesalsa.
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Aves e Carnes
Filédefrangoàparmegiana (350g)
Peito de frango coberto com queijo e molho de tomate,
acompanhado dearrozintegraleseletadelegumes frescos.

Frangoaomolhoagridoce (300g)
Cubosdefrangoaomolhodemelemostarda, acompanhados
dearrozintegral,brócolisecenoura cozidos no vapor.

Frangocrocantecompurêdemandioquinha (350g)
Filédefrangocobertocomcrostacrocantede queijo parmesão,
acompanhadodedeliciosopurêdemandioquinha.

CarnedePanelacompurêdebatatabaroa (300g)
Saborosasfatiasdelagartoaomolhoferrugem,acompanhadas
decremosopurêdebatatabaroaevagemsalteadas.

Escalopedefilémignonaomolhomadeira (300g)
Escalopes de filé mignon cobertos por molho madeira,
guarnecidoscomarroz integral,espinafreecenourasfrescas.

Dunatitas
Dunatita deespinafreericota (120g)
Mini torta elaboradacomespinafre,ricota,tomate e farinha de
trigointegral.

Dunatita delegumes (120g)
Mini torta elaborada com cenoura, abobrinha, vagem, brócolis,
couve-fl or, mussarela efarinhade trigo integral.

Dunatita de frango com legumes (120g)
Mini torta elaborada com abobrinha, brócolis, cenoura, frango,
mussarela efarinhade trigo integral.

Dunatita de frango com palmito (120g)
Mini torta elaborada com cebola, alho, palmito, frango, mussarela e farinhade trigo integral.
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Tortas salgadas
Torta deespinafreericota
Torta decomespinafre,ricota,tomate e farinha de trigointegral.

Torta delegumes
Torta elaborada com cenoura, abobrinha, vagem, brócolis,
couve-flor, mussarela efarinhade trigo integral.

Torta de frango com legumes (2,300Kg)
Torta elaborada com abobrinha, brócolis, cenoura, frango,
mussarela efarinhade trigo integral.

Torta de frango com palmito (2,300Kg)
Torta elaborada com cebola, alho, palmito, frango, mussarela e
farinhade trigo integral.

Tortas doces
Tortadebanana,maçã ecastanha-do-pará
Tortademaçã,banana,castanha-do-pará e farinhade trigo integral.

Torta debananaeaveia sem lactose
Tortaelaborada com aveia, banana, canela e farinhade trigo integral.

Torta deabacaxicrocante sem lactose (2,300Kg)
Tortaelaborada com abacaxi, aveiae farinhade trigo integral.

04

Dunati no mercado
Berinjelaàparmegiana (420g)
Strogonoffdesoja (420g)
Torta de espinafre e ricota (350g)
Torta de legumes (350g)
Lasanha à bolonhesa de soja (350g)
Lasanha de espinafre (350g)
Lasanhadelegumes (350g)
Lasanha de brócolis com provolone (350g)
Espaguete àbolonhesadesoja (250g)
Farfalle ao molhobechamel sem lactose (220g)
Risotode legumes com frango (320g)
Hambúrguerdesoja (280g / 4 unidades)

Dunati para o seu negócio!
Nossa produção é focada nas necessidades do nosso público, que faz escolhas
conscientes para sua alimentação, considerando o prazer de comer bem, a
saúde e o ritmo do dia-a-dia.
Pensando nisso, disponibilizamos linhas específicas para supermercados,
cafeterias e lojas de conveniência que buscam oferecer opções saudáveis e
saborosas para um público consumidor cada vez mais exigente.

Contatos:
48 3037-4518
48 9149-8383
contato@dunati.com.br
www.dunati.com.br
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