








VERSATIÉ®

TORNE SUA CONFEITARIA VERSÁTIL COM APENAS UM 
ÚNICO INGREDIENTE.

UM PRODUTO, INFINITAS 
POSSIBILIDADES.

www.richs.com.brFICHA CADASTRAL

DESCRIÇÃO
DO PRODUTO

Versatié® Sobremesas 
907g

7898610600245 17898610600242 16065 2106.90.90 14 dias 10,88         11,80

CÓD. 
RICH’S®

GTIN 13 GTIN 14 NCM

Congelado

ARMAZENAGEM

1 ano

VALIDADE 
CONGELADO

(-18°C ou mais frio)

VALIDADE   
REFRIGERADO

(4°C a 8°C)

12 unidades

QUANTIDADE
POR CAIXA

13 X 6

PALLET
LASTRO X 

ALTURA

VERSATIÉ® SOBREMESAS é uma base para o preparo das mais diversas 
sobremesas. Sua formulação com leite, ovos e açúcar, preserva o sabor 
artesanal em suas receitas.

VERSÁTIL, 
garante as mais deliciosas receitas com redução de tempo, 

padronização e maior segurança alimentar.

Amido de milho Creme confeiteiro

Amido de 
milho

Chocolate Mousse de 
chocolate 

Bettercreme®

Recheio forneável
de banana

Recheio para bolo

Economize tempo 
e mão de obra!

Aumente
suas vendas
e lucratividade!

Preserve o
sabor artesanal
em suas receitas!

PESO
LÍQUIDO

(Caixa/kg)

PESO
BRUTO

(Caixa/kg)



Pensando em trazer a melhor solução para o seu negócio, a Rich's®

lança seu 1º chantilly especí�co para o uso em sifão no Brasil.
Com o seu sabor lácteo que traz a combinação perfeita para
milk shakes, frapês, cafés e sobremesas, ON TOP é o produto
ideal para tornar suas receitas ainda mais atrativas e saborosas.

Delicioso
sabor lácteo

Alta
estabilidade

Textura
cremosa e suave

Qualidade
Rich’s®

On Top
Sifão - 907g

15182 7898610601518 17898610601515 2106.90.90 Congelado 1 ano 35 dias

(Caixa/kg) (Caixa/kg)

6 unidades 5,44kg 5,83kg 26x6

Excelente
rendimento

Apelo visual.
Valoriza suas receitas

Fácil
preparo

não precisa bater

POR QUE ON TOP?

ideal para bebidas
e sobremesas

A QUALIDADE E SABOR QUE SÓ 
A RICH’S® TEM, AGORA PARA SIFÃO.

VOCÊ TERÁ O TOQUE FINAL PERFEITO EM SUAS MÃOS.



























A tendência atual é a busca por doces em porções menores e individuais, as chamadas 
monoporções. Dessa maneira, o consumidor pode experimentar novos sabores a qualquer hora 
e com um menor desembolso. Com 5 deliciosos sabores e um visual convidativo, os potes 
individuais com 70g mostram cada camada de sabor e estimulam seus clientes a 
experimentá-los.












