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Cacau Vanilla é uma confeitaria especializada em 
doces veganos e funcionais desenvolvidos para 
oferecer produtos saudáveis, inclusivos e também 
deliciosos. Buscamos atender aqueles que optam 
por uma alimentação vegana, um estilo de vida 
saudável, consciente ou aos que possuem algum 
tipo de alergia, intolerância ou restrição alimentar.

Utilizamos alimentos naturais, ricos em antioxidantes, 
fibras e gorduras saudáveis! Além disso, é feita 
a seleção de ingredientes frescos e sempre que 

possível orgânicos.

Uma perfeita combinação de sabor para saborear 
SEM CULPA.

Todos os produtos são Veganos e isentos de

Glúten | Leite | Soja | Açúcar ou Açúcar refinado.



Paçoca 

300 g - R$ 124,00

ovo de colher

zero 

açúcar

1 Casca: Chocolate 51% ou 71% cacau
(zero açúcar Chocolife ®)

Recheio 3 camadas: Caramelo de Pasta de 
Amendoim |Trufa Funcional| Paçoca Diet

Ingredientes: Chocolate 51%-71% cacau vegano 
sem açúcar, Trufa funcional (chocolate 51%, 
biomassa de banana verde orgânica, bebida de 
arroz orgânica, creme de arroz, chia), pasta de 
amendoim,  paçoca diet (Amendoim, fibra solúvel, 
sal e edulcorantes naturais sorbitol e glicosideos 
de esteviol), óleo de coco, sorbitol, agave orgânico. 
NÃO CONTÉM GLÚTEN/LACTOSE



Mesclado 
ovo de colher

creme de avelã

1 Casca: Chocolate 51% ou 71% cacau. 
Cobertura Chocolate Branco vegano 
ao leite de coco. (zero açúcar Chocolife ®)

Recheio: Creme de Avelã e Avelãs.

300 g - R$ 129,00

zero açúcar

Ingredientes: Chocolate 51%-71% cacau vegano 
sem açúcar, creme de avelã vegano, chocolate 
branco vegano ao leite de coco, leite de coco, 
avelãs. NÃO CONTÉM GLÚTEN/LACTOSE 



Brigadeiroovo de colher

açúcar demerara orgânico

1 Casca: Chocolate 51 ou 71% cacau
(zero açúcar Chocolife ®)

Recheio: Brigadeiro de Chocolate e raspas de 
Chocolate

Ingredientes: Chocolate 51%-71% cacau vegano 
sem açúcar, Brigadeiro (Leite de Coco Artesanal, 
açúcar demerara orgânico, chocolate 50%, 
biomassa de banana verde orgânica, cacau em 
pó). NÃO CONTÉM GLÚTEN/LACTOSE

300 g - R$ 120,00



ovo de colher

1 Casca: Chocolate 51 ou 71% cacau
(zero açúcar Chocolife ®)

Recheio: Doce de leite de Castanhas 
+ Massa de Pão de “Mel”  ganache 

300 g - R$ 124,00

açúcar 

de coco “Mel”
pão de

Ingredientes: Chocolate 51%-71% cacau vegano sem açúcar, 
RECHEIO DOCE DE LEITE: água, açúcar de coco, castanha de cajú, 
biomassa de banana verde orgânica, mix eritritol, polidextrose e 
stevia, extrato de baunilha, sal marinho. PÃO DE “MEL”: leite de coco 
artesanal, farinha de arroz integral, fécula de batata, açúcar de 
coco, néctar de coco, biomassa de banana verde orgânica, óleo 
de coco, farinha de amêndoas, farinha de linhaça, canela em pó, 
fermento químico, cravo em pó, bicarbonato de sódio. GANACHE: 
Chocolate 51% cacau, leite de coco. NÃO CONTÉM GLÚTEN/
LACTOSE



Cookies
ovo de colher açúcar de coco

1 Casca: Chocolate 51 ou 71% cacau
(zero açúcar Chocolife ®)

Recheio: Creme de Avelã e Avelãs.

Ingredientes: farinha de amêndoas, aveia sem glúten, 
açúcar de coco, chocolate belga 54% cacau, óleo de coco, 
biomassa de banana verde orgânica, leite de amêndoas, 
extrato de baunilha, fermento químico, sal marinho. NÃO 
CONTÉM GLÚTEN/LACTOSE.

300 g - R$ 124,00



Tortinha ovo de colher

de Limãozero 
açúcar

1 Casca: Chocolate Branco vegano ao leite 
de coco (zero açúcar Chocolife ®).

Recheio: Limão

Ingredientes: castanha de caju, leite de coco, limão, sorbitol, 
softsugar, manteiga de cacau, óleo de coco, extrato de 
baunilha, sal marinho, raspas de limão. NÃO CONTÉM 
GLÚTEN/LACTOSE.

300 g - R$ 131,00



Carameloovo de colher

de amendoim

1 Casca: Chocolate 51% ou 71% cacau 
(zero açúcar Chocolife ®)

Recheio: Caramelo de Amendoim

4 bombons recheados: Chocolate 51% ou 
71% cacau (zero açúcar Chocolife ®) e recheio 

de caramelo de amendoim.

Ingredientes: pasta de amendoim, açúcar de coco, óleo 
de coco, água, leite de coco, sal marinho, amendoim. 
NÃO CONTÉM GLÚTEN/LACTOSE.

300 g - R$ 120,00

açúcar de coco



Pink 
Lemonade 

ovo 

casca recheada

2 Cascas recheadas: chocolate branco ao leite de coco 

LOOV.

Recheio das cascas: creme de limão siciliano e coulis de 

frutas vermelhas.

Ingredientes: CASCA: Chocolate Branco ao leite de coco LOOV 
(Manteiga de cacau, leite de coco em pó, farinha de coco branca 
em pó, polidextrose (fibra alimentar), fibra de bambu, goma 

430 g - R$ 155,00
acácia (fibra alimentar) emulsificantes: lecitina de 
girassol e poliricinoleato de poliglicerila, edulcorantes: 
maltitol, eritritol e estévia (Reb A) aromatizante sintético 
idêntico ao natural de baunilha), hibiscus em pó. 
CREME DE SICILIANO: castanha de caju, leite de coco, 
mix de eritritol, polidextrose, stévia reb A e sorbitol, 
manteiga de cacau, limão siciliano, óleo de coco, extrato 
de baunilha, raspas de limão siciliano, salmarinho. 
COULIS DE FRUTAS VERMELHAS: amora, mix de eritritol, 
polidextrose, stévia reb A e sorbitol, água, framboesa, 
sal marinho.  NÃO CONTÉM GLÚTEN/LACTOSE

zero açúcar



Gianduiaovo

casca recheada

2 Cascas recheadas: chocolate 71% cacau (zero 

açúcar Chocolife ®)

Recheio das cascas: creme de avelã.

Ingredientes: CASCA: chocolate 71% cacau (zero 
açúcar Chocolife ®). Massa de cacau, manteiga de 
cacau, polidextrose, emulsificantes: lecitina de girassol 
e polirricinoleato de poliglicerila, edulcorantes: maltitol, 
eritritol e estévia. CREME DE AVELÃ: gordura de palma 
pasta integral de avelã, leite de coco em pó, cacau 
em pó, polidextrose, farinha de coco, fibra de bambu, 
edulcorantes maltitole, eritritol, aroma sintético idêntico ao 
natural) e avelã. NÃO CONTÉM GLÚTEN/LACTOSE

450 g - R$ 155,00

zero açúcar



Coco-nutsovo

casca recheada

450 g - R$ 155,00

2 Cascas recheadas: chocolate 51% cacau 

(zero açúcar Chocolife ®)

Recheio das cascas: pasta de castanhas 

Naked Nuts ®

Ingredientes: CASCA: chocolate 71% cacau (zero açúcar 
Chocolife®). Massa de cacau, manteiga de cacau, polidextrose, 
emulsificantes: lecitina de girassol e polirricinoleato de poliglicerila, 
edulcorantes: maltitol, eritritol e estévia. PASTA DE CASTANHAS NAKED 
NUTS®: Castanha de Caju, Coco Ralado, óleo de coco e eritritol), 
Castanha de caju e coco ralado.NÃO CONTÉM GLÚTEN/LACTOSE

zero açúcar



Esfera de Avelãovo premium

zero 

açúcar

550 g - R$ 165,00
2 Cascas mescladas: chocolate 51% cacau 

(zero açúcar Chocolife ®), chocolate branco ao 

leite de coco (zero açúcar Chocolife ®) e Avelãs. 

 

Esferas de avelã: chocolate 51% cacau (zero 

açúcar Chocolife ®), uva passa, avelãs, chocolate 

branco ao leite de coco.

NÃO CONTÉM GLÚTEN/LACTOSE



Tradicional

Chocolate

ovo maciço

ovo maciço

nuts e frutas secas
zero 

açúcar

zero 

açúcar

2 Cascas: Chocolate 51 ou 71% cacau
(zero açúcar Chocolife®)

Bombons: Chocolate 51 ou 71% cacau
(zero açúcar Chocolife®)

Ingredientes: Chocolate 51% - 71% cacau vegano 
sem açúcar Chocolife®. NÃO CONTÉM GLÚTEN/
LACTOSE.

2 Cascas: Chocolate 51% ou 71% 
cacau (zero açúcar Chocolife®)  + 
Castanhas e Frutas secas

Bombons: Chocolate 51% ou 71% 
cacau (zero açúcar Chocolife®) + 
Castanhas e Frutas secas

Ingredientes: Chocolate 51%-71% cacau 
vegano sem açúcar Chocolife®, castanha do 
pará, amêndoas, pistache, nozes, castanha 
de cajú, cranberry, damasco, goji berry. NÃO 
CONTÉM GLÚTEN/LACTOSE

300 g - R$ 113,00

300 g - R$ 117,00



2 Cascas: Chocolate ao leite de coco LOOV

Ovinhos: Chocolate ao leite de coco LOOV

Ingredientes: Chocolate ao leite de coco LOOV 
(manteiga de cacau, massa de cacau, leite de coco 
em pó, farinha de coco branca em pó, polidextrose (fibra 
alimentar), fibra de bambu, goma acácia (fibra alimentar) 
emulsificantes: lecitina de girassol e poliricinoleato de 
poliglicerila, edulcorantes: maltitol, eritritol e estévia (Reb 
A) aromatizante sintético idêntico ao natural de baunilha. 
NÃO CONTÉM GLÚTEN/LACTOSE

250 g - R$ 90,00

Veganinhoovo  kids

zero açúcar



Pedidos

Para realizar o seu pedido, favor enviar os dados abaixo para o 

email contato@cacauvanilla.com.br ou WhatsApp 11 97500-6097.

 
Nome:

Telefone:

Endereço da entrega:

Bairro:

Data da entrega:

Encomendas: até 27/03
Entregas: até 01/04

• Entregas realizadas na cidade de São Paulo com taxa conforme localidade. 

• Para retirada em nosso endereço (Frequesia do Ó), agendar previamente, dia e 
horário, pelo e-mail.

• Pagamento antecipado via depósito bancário.

OVOS RECHEADOS DEVEM SER ARMAZENADOS SOB 
REFRIGERAÇÃO POR ATÉ 7 DIAS APÓS FABRICAÇÃO!



www.cacauvanilla.com.br

@cacauvanilla


