
Catálogo de 
Produtos



NOSSA HISTÓRIA
O nome da empresa é uma homenagem à pimenta de mesmo
nome, habañero. Trata-se de uma pimenta com um aroma 
bem característico e de textura suculenta quando fresca. 

Iniciamos nossas atividades em 2010 focados em produzir 
produtos gourmet com alto padrão, sempre com a inspiração 
voltada para os alimentos de qualidade e pela paixão por 
sabores picantes potencializados pelo aroma.

O resultado desta incansável dedicação são produtos artesa-
nais elaborados para uma degustação que eleve o sentimen-
to de prazer em quem consome.

O universo das pimentas é a nossa grande paixão e 
compartilharemos essas experiências com você, fornecendo 
dicas, curiosidades e receitas para melhorar o resultado dos 
pratos e petiscos.

Queremos estar com você nos melhores momentos!



Eco lóg ico

Nossas embalagens são 
produzidas em plástico 
ecológico, com alta taxa de 
reciclagem. Assim, não 
prejudicando o meio ambiente.

Biodegradavel

BPA FREE
Nossas embalagens são 
livres de Bisfenol A, deste 
modo não transmitirá 
nenhum risco a sua saúde e 
da sua família.

Nossos molhos são 
produzidos sem adição 
de corantes, 
saborizantes e 
aromatizantes. 

100% Natural



SUSTENTAB IL IDADE

O resultado são frutos 
“in natura” de alta 
qualidade produzidos 
com muito amor e 
dedicação.

A habañero fornece mudas 
selecionadas, orientação e 

treinamento para os agricultores, 
resultando na utilização de 

modernos processos e 
tecnologia agrícola, e na 

aplicação das melhores práticas 
de planta������������������������



Buena Onda foi elaborado a base de 
mostarda e chimichurri, uma combi-
nação perfeita, leve e saborosa, ga-
rantido a vida que faltava naquele 
prato. carnes vermelhas, suínas, aves, peixes, 

frutos do mar, sopas, petiscos, 
sanduiches, salgados, saladas, 

entre outras.

Harmoniza com

Molho de Mostarda e Chimichurri
"Buena Onda"

200ML



Molho de Tomate Levemente Picante  
"De Puta Madre"

Harmoniza com

INGREDIENTES: extrato de tomate, óleo 
de girassol, vinagre de álcool, pimenta 
dedo de moça, vinagre de maçã, sal, 
cebola, alho, espessante goma xantana, 
conservador sorbato de potássio.

carnes vermelhas, suínas, aves, peixes, 
frutos do mar, sopas, petiscos, 

sanduiches, salgados, massas, saladas, 
entre outras.

De Puta Madre une vários sabores 
em um só produto, com um toque da 
pimenta “dedo de moça”, propician-
do uma ardência leve e saborosa.

100
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ORGO

Harmoniza com

INGREDIENTES: água, polpa de pimenta 
especial (trinidad scorpion moruga), sal, 
antioxidante ácido cítrico, espessante 
goma xantana, conservador sorbato de 
potássio.

 peixes, frutos do mar, sopas, 
carnes vermelhas, suínas, aves, 

petiscos, sanduiches, salgados, 
massas, entre outras.

Ogro foi elaborado para os apaixo-
nados em pimenta forte. Desenvol-
vido com a segunda pimenta mais 
ardida do mundo a “Trinidad Scor-
pion Moruga”, propicia uma
experiência picante com muito 
sabor e aroma.
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Harmoniza com

INGREDIENTES: água, polpa de pimenta 
malagueta, açúcar mascavo, vinagre de 
arroz, alho, espessante goma xantana, 
conservador sorbato de potássio.

culinária oriental, comida japonesa, 
peixes, frutos do mar, sopas, queijos, 

entre outras.

Sriracha é um molho levemente ado-
cicado, ácido e bastante picante. De-
senvolvido inicialmente para a culi-
nária oriental, basicamente em 
pratos com peixes e frutos do mar.
Mas devido a sua grande aceitação, 
hoje ele é utilizado como um 
excelente acompanhamento para 
todos os pratos e petiscos. 



100
PIMENTA
NATURAL

%

pICÂNCIA

0%
VINAGRE

Harmoniza com

INGREDIENTES: água, polpa de pimentas 
especiais defumadas (malagueta, jala-
peño e habanero), óleo de girassol, sal, 
antioxidante ácido cítrico, espessante 
goma xantana, conservador sorbato de 
potássio.

carnes vermelhas, suínas, aves, petiscos, 
sanduiches, salgados, entre outras.

RedSkins foi elaborado com a base 
do molho Original, com o diferencial 
de ser um molho defumado e cremo-
so. Possui uma ardência média e 
propicia um sabor mais acentuado 
dos temperos.
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Harmoniza com

INGREDIENTES: água, polpa de pimentas 
especiais defumadas (malagueta, jala-
peño e habanero), sal, antioxidante ácido 
cítrico, espessante goma xantana, conser-
vador sorbato de potássio.

carnes vermelhas, suínas, aves, petiscos, 
sanduiches, salgados, entre outras.

Chipotle é um molho aveludado, ela-
borado com pimenta defumada. 
Possui uma ardência média e propi-
cia um sabor leve, equilibrado e de-
fumado.
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Molho de Pimenta - "Original"

ORIGINAL

Harmoniza com

INGREDIENTES: água, polpa de pimentas 
especiais (malagueta, jalapeño e 
habanero), sal, antioxidante ácido cítrico, 
espessante goma xantana, conservador 
sorbato de potássio.

carnes vermelhas, suínas, aves, peixes, 
frutos do mar, sopas, petiscos, 

sanduiches, salgados, massas, saladas, 
“bebidas”, “sobremesas”, entre outras.

Nosso primeiro molho foi desenvol-
vido para agradar todos os palada-
res e ser um coringa da combinação. 
Podendo ser usado em cada receita e 
preparação, fornecendo um picância
média, elevando o sentimento de 
prazer em quem consome, e não
alterando o sabor do alimento.
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%100
FRUTA

NATURAL

Harmoniza com

INGREDIENTES: abacaxi, açúcar, pimenta 
dedo de moça, espessante goma xantana, 
conservador sorbato de potássio.

carnes vermelhas, suínas, aves, peixes, 
frutos do mar, petiscos, sanduiches, 
  salgados, massas, saladas, queijos, 

“sobremesas”, entre outras.

Os molhos de frutas foram desenvol-
vidos a partir das riquezas das frutas 
nativas do Brasil, são elaborados 
com 100% fruta natural, sem nenhu-

-
zantes e aromatizantes.
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Harmoniza com

INGREDIENTES: maracujá, açúcar, pi-
menta dedo de moça, espessante goma 
xantana, conservador sorbato de potássio.

carnes vermelhas, suínas, aves, peixes, 
frutos do mar, petiscos, sanduiches, 
salgados, massas, saladas, queijos, 

“sobremesas”, entre outras.

Os molhos de frutas foram desenvol-
vidos a partir das riquezas das frutas 
nativas do Brasil, são elaborados 
com 100% fruta natural, sem nenhu-

-
zantes e aromatizantes.



Harmoniza com

INGREDIENTES: água, vinagre de álcool, 
açúcar mascavo, polpa de tomate, mostar-
da amarela, melaço de cana, óleo de
girassol, sal, alho em pó, fumaça em pó,
espessante goma xantana, conservador 
sorbato de potássio e corante caramelo.

Para todos os tipos de carne, 
“especialmente” carne suína, petiscos, 

sanduiches, salgados, entre outras.

Nosso Barbecue foi desenvolvido 
com a intenção de unir “Texas/EUA” 
e “Brasil”. Demos uma “abrasileirada”,
dando aquele toque caipira na famosa 
 fórmula americana deixando o molho 
 do jeito que o brasileiro gosta. 



100%

GOIABADA
CASCÃO

Harmoniza com

INGREDIENTES: goiabada cascão, extrato 
de tomate, vinagre de maçã, açúcar 
mascavo, sal, cominho, alho, cebola, noz 
moscada, antioxidante ácido cítrico.

Para todos os tipos de carne, 
“especialmente” carne suína, petiscos, 
sanduiches, salgados, “sobremesas”, 

entre outras.

Experimente, tenha uma nova expe-

revolução no universo do Ketchup.

+



marinho iodado.

Flor de Sal
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marinho iodado.

Flor de Sal
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O Sal de Parrilla possui 
granulometria menor que a do 
sal grosso, permitindo total 
interação com as irregularidades 
da carne, salgando-a de maneira 

Maior rendimento: utilize menor 
quantidade que o sal grosso 

- Facilita a aplicação, sendo o 
ideal para o seu churrasco;
- Maior rendimento = Mais 
econômico;

uniformidade ao aplicar, 
salgando a carne por igual.

- Não acumula pedaços maiores 
de sal nas canaletas como 
acontece ao utilizar o sal grosso 
convencional.

INGREDIENTES: sal marinho 

Sal de Parrilla
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O Sal de Parrilla possui 
granulometria menor que a do 
sal grosso, permitindo total 
interação com as irregularidades 
da carne, salgando-a de maneira 

Maior rendimento: utilize menor 
quantidade que o sal grosso 

- Facilita a aplicação, sendo o 
ideal para o seu churrasco;
- Maior rendimento = Mais 
econômico;

uniformidade ao aplicar, 
salgando a carne por igual.

- Não acumula pedaços maiores 
de sal nas canaletas como 
acontece ao utilizar o sal grosso 
convencional.

INGREDIENTES: sal marinho 

Sal de Parrilla



Harmoniza com

INGREDIENTES: açúcar mascavo, sal, 
alho, cebola, pimenta do reino, carvão Para todos os tipos de carne, 

“especialmente” carne bovina.

deixar o seu brisket fodástico.

Black rub 

����
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Harmoniza com

INGREDIENTES: açúcar demerara, sal, 
alho, cebola, páprica, pimenta do reino, 
cúrcuma, orégano, tomilho, alecrim, 
pimenta caiena, louro.

Para todos os tipos de carne, 
“especialmente” carne de frango. 

Abrasileiramos o indispensável tem

Galáxias”. A turma vai lamber até os 
beiços.

-
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Harmoniza com

INGREDIENTES: açúcar demerara, sal, 
alho, cebola, páprica, pimenta do reino, 
cúrcuma, pimenta calabresa, noz mosca-
da.

Para todos os tipos de carne, 
“especialmente” carne suína. 

Abrasileiramos o indispensável tem -



����

Harmoniza com

INGREDIENTES: açúcar demerara, sal, 
alho, cebola, páprica, pimenta do reino, 
mostarda em pó, pimenta caiena.

Para todos os tipos de carne,
 “especialmente” carne bovina.

Abrasileiramos o indispensável tem-

galera vai roer até o osso.
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GELÉIA DE MENTA
COM HORTELÃ

INGREDIENTES: açúcar, hortelã, 
menta, limão e pectina.

Deliciosa geleia artesanal 
refrescante e com aroma 
único.

Harmoniza com

carnes vermelhas "cordeiro", suínas,
 grelhados, saladas verdes, salada 

de frutas e sorvetes.

100%
HORTELÃ
NATURAL
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GELÉIA DEGELÉIA DE PIMENTA
defumada

INGREDIENTES: açúcar, pimenta 
dedo de moça defumada, limão 
e pectina.

Deliciosa geleia artesanal 
levemente picante elaborada 
com pimenta defumada.

Harmoniza com

carnes vermelhas, suínas, aves, peixes, 
frutos do mar, petiscos, sanduiches, 

salgados, massas, saladas, 
“sobremesas”, entre outras.
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GELÉIA DE 
Harmoniza com

INGREDIENTES: açúcar, pimenta 
dedo de moça, limão e pectina.

carnes vermelhas, suínas, aves, peixes, 
frutos do mar, petiscos, sanduiches, 

salgados, massas, saladas, 
“sobremesas”, entre outras.

Deliciosa geleia artesanal 
levemente picante.


