
O sabor das estrelas



A Visachi

 Você quer agregar valor ao seu negócio? 

 Quer um produto saboroso e marcante? 

 Quer praticidade e economia sem desperdícios?

Nós da VISACHI oferecemos a você a solução para 
degustar, servir e impressionar com uma bebida 
saborosa, muito prática e econômica.



A Visachi

Nossos sachês foram desenvolvidos especialmente 
para levar até você a praticidade de preparar uma
bebida inigualável em qualquer momento e lugar, 
com a dose ideal para preparar uma xícara sem 
desperdícios e sem precisar de máquina. O sabor 
que cabe no seu bolso.

Os sachês podem ser encontrados em caixas com 100 
unidades ou em Mini Box com 20 unidades.

Temos em nossa linha cappuccinos em diversos 
sabores, chocolate com leite, cafés e chás a base de 
mate com frutas, todos em pó solúvel, bastando 
adicionar água e se surpreender com o sabor.



A Visachi

Temos também os pacotes de 1 kg, uma embalagem 
super econômica para ser utilizada em máquinas de 
café (modelo vending machine), atendendo com mais 
agilidade a alta demanda do seu negócio, seja ele 
padaria, lanchonete, cafeteria ou mesmo para oferecer 
aos colaboradores e clientes, sem abrir mão da 
qualidade inigualável e da praticidade, 
proporcionando o melhor custo x benefício.

As formulações são desenvolvidas por uma nutricionista, 
prezando sempre a saúde e bem estar dos clientes. 
E, para a máxima qualidade, a VISACHI mantém 
parceria com seus fornecedores utilizando somente 
matérias-primas de primeira linha evitando o 
entupimento de máquinas vending.



A Visachi

 Missão

Oferecer solução para as pessoas degustarem ou servirem uma bebida 
saborosa com muita praticidade e sem desperdícios, tornando marcante 
o momento de um encontro para uma conversa informal ou mesmo para 
uma negociação profissional.

 Visão

Ser referência mundial no segmento alimentício proporcionando solução, 
satisfação, qualidade e praticidade aos nossos clientes, gerando sempre 
oportunidades de negócios e valores compartilhados com a sociedade 
brasileira.  

 Valores

Respeito, Comprometimento, Transparência, Responsabilidade, 
Integridade, Parceria e Inovação.



Bebida tipicamente italiana preparada com café e 

leite, seu nome provém dos frades capuchinhos com 

referência na cor de seus hábitos.

Diz a lenda que no século XVII, Marco D’Aviano era 

um frade capuchinho que foi enviado pelo Papa para 

apoiar as tropas cristãs e participou dos conselhos da 

guerra originada pela tentativa turca de invadir Viena 

em 1683, revelando-se um grande estrategista 

militar. 

Ao recuar, o exército adversário deixou para trás 

dezenas de sacas de café, naquela época os turcos já 

eram grandes aprecia-dores da bebida, que pareceu 

muito amarga ao paladar dos vienenses,

O verdadeiro cappuccino



então resolveram adicionar um pouco 
de mel e leite criando uma bebida 
deliciosa e batizando-a de cappuccino 
em homenagem ao frade guerreiro.

A palavra italiana cappuccio significa 
capuz e o hábito usado por Marco 
D’Aviano era marrom e tinha um 
grande capuz branco, o que torna as 
referências consideráveis.

Esta lenda apareceu em meados dos 
anos 1980 e não foram encontradas 
menções da bebida nas biografias de 
Marco D’Aviano e em nenhuma outra 
fonte histórica, mas a tradicional 
receita do cappuccino somente foi 
desenvolvida no início dos anos 1900, 
devido a patente da máquina de café 
espresso ter sido realizada em 1901 
por Luigi Bezzera em Milão, e sua 
popularidade cresceu durante a 2ª 
Grande Guerra.

O verdadeiro cappuccino é composto 
por café espresso e leite cremoso 
resultando em uma bebida cremosa e 
com espuma de textura aveludada, 
quando durante o seu preparo o leite 
se concentra no centro da xícara 
dissipando o café para a borda da 
mesma.

Na Itália é comum o consumo do 
cappuccino pela manhã, no café da 
manhã, apesar de não ser incomum o 
consumo desta bebida durante o dia.

O uso do chocolate e canela em pó no 
preparo é uma prática comum no 
Brasil, mas não faz parte da tradicional 
receita italiana.



Baseada nas tradições italianas a 
VISACHI criou a linha di Venezia
com fórmulas tradicionais trazendo 
praticidade aos consumidores de 
paladar apurado.

Além da praticidade em seu preparo, o 
cappuccino di Venezia traz as 
principais características do tradicional 
cappuccino italiano, com sabor e 
cremosidade. E, considerando o Brasil 
um país tropical e adepto a sabores 
distintos, a Visachi acrescentou a sua 

formulação tradicional sabores 
diferenciados como o di Venezia 
Cappuccino Choco-Alpes
acrescentando cacau belga.

Para um resultado de qualidade a 
empresa mantém uma parceria com 
seus fornecedores, utilizando somente 
matérias-primas de primeira 
qualidade, suas formulações são 
desenvolvidas por uma nutricionista 
prezando sempre a saúde e bem estar 
dos clientes.

 Preparo

Para o preparo de uma xícara de qualquer produto da linha di Venezia é 
necessário 10g de produto acrescidos a 50 ml de água filtrada e isenta de cloro.



A segunda bebida mais consumida no mundo 

depois da água, o chá tem uma história muito 

interessante que começou na China, há mais de 

cinco mil anos, estendeu-se para o Japão onde 

tornou-se parte da cultura religiosa e, em 1560 

começou a viajar pelo mundo conquistando uma 

multiplicidade de povos. Apesar desta bebida ter 

chegado a Inglaterra somente em meados de 

1652, os britânicos são os maiores fãs de chá do 

mundo. Em alguns países, o chá é tido como um 

evento social e, é até consumido popularmente 

no café da manhã e à noite.

O chá que fortalece e anima



A erva-mate foi apresentada aos 
colonizadores espanhóis no nordeste 
da Argentina pelos Guaranis no século 
XVI. No Brasil os índios de Guaíra 
utilizavam a erva-mate para produzir 
chá, que era saboroso e lhes dava a 
sensação de bem-estar os deixando 
mais fortes e mais alegres que outros 
índios Guaranis. Neste século a erva-
mate era considerada a “erva do 
diabo” pelos padres jesuítas e chegou 
a ser proibida no Brasil, mas no século 
XVII os mesmos passaram a incentivar 
seu uso para afastar as pessoas das 
bebidas alcoólicas.

O jesuíta austríaco Anton Sepp, ao 
encontrar índios charruas por volta de 

1690 conta: “(...) um deles pediu 
apenas um pouquinho de uma erva 
paraguaia que não é outra coisa senão 
as folhas secas de determinada árvore, 
moídas em pó. Esse pó os índios 
deitam na água e dele bebem, e isso 
deve ser extremamente saudável. 
(...)” Aprendendo que a erva além de 
utilizada em folha pode ser utilizada 
em pó resultante de sua moagem.

O cultivo da erva-mate foi 
desenvolvida no Paraná e em Santa 
Catarina no século XIX após os 
argentinos e uruguaios substituírem a 
erva antes importada do Paraguai, que 
se isolou dos outros países na época, 
pela brasileira.



Pensando na praticidade e no clima 
tropical do Brasil, a Visachi criou a 
linha VisMate Fruit que são chás a 
base de mate onde, além do sabor 
natural da erva, também existem as 
opções com sabores de frutas 
refrescantes, todos em pó solúveis, 
tornando seu preparo prático sendo 
facilmente dissolvido em água quente 
ou mesmo gelada.

Para um resultado de qualidade a 
empresa mantém uma parceria com 
seus fornecedores, utilizando somente 
matérias-primas de primeira 
qualidade, e, suas formulações são 
desenvolvidas por uma nutricionista 
prezando sempre a saúde e bem estar 
dos clientes.

 Preparo

Para o preparo de uma xícara de qualquer produto da linha VisMate Fruit é 
necessário 10g de produto acrescidos a 100 ml de água filtrada e isenta de 
cloro.



Linha institucional (kg)

 Cappuccino Tradicional;

 Cappuccino Tradicional sem Açúcar;

 Cappuccino com Canela;

 Cappuccino Choco-Alpes;

 Cappuccino com Baunilha;

 Cappuccino com Menta;

 Chocolate com Leite;

 Chocolate com Leite sem Açúcar; 

 Café com Leite;

 Leite Modificado.

 Natural 
(Mate Natural);

 Frutas Vermelhas 
(Mate com Frutas Vermelhas);

 Maracujá 
(Mate com Maracujá);

 Abacaxi com Hortelã 
(Mate com Abacaxi e Hortelã);

 Pêssego 
(Mate com Pêssego);

 Limão 
(Mate com Limão).

Cada pacote de 1 kg rende 
em média 5 litros de produto 
pronto, pacotes sem açúcar 
rendem em média 7 litros de 
produto pronto.

Caixa com 10 kg
Caixa sem açúcar com 8 kg

Cada pacote de 1 kg 
rende em média 10 
litros de produto pronto

Caixa com 10 kg



Linha doses individuais (sachês)

 Cappuccino Tradicional;

 Cappuccino Tradicional sem Açúcar;

 Cappuccino com Canela;

 Cappuccino Choco-Alpes;

 Cappuccino com Baunilha;

 Cappuccino com Menta;

 Chocolate com Leite;

 Natural 
(Mate Natural);

 Frutas Vermelhas 
(Mate com Frutas Vermelhas);

 Maracujá 
(Mate com Maracujá);

 Abacaxi com Hortelã 
(Mate com Abacaxi e Hortelã);

 Pêssego 
(Mate com Pêssego);

 Limão 
(Mate com Limão).

Sachês para doses de 50 ml

Caixa com 100 doses
Mini Box com 20 doses

Sachês para doses de 100 ml

Caixa com 100 doses



Novo Mini Box

A solução para você degustar ou servir uma bebida de 

qualidade com muita praticidade e sem desperdícios.

O sabor que cabe no seu bolso.

*Consulte sabores

O novo Mini Box é uma embalagem estilo 

display que trás 20 sachês individuais, a 

quantidade ideal para o dia a dia.

É prático e não necessita de máquina, 

porém pode ser utilizado com cafeteiras, 

coloque o conteúdo do sachê em uma 

xícara e use a água quente.



Comodidade

Pensando na comodidade de seus clientes para melhor 
atendê-los, a Visachi também disponibiliza os produtos:

 Mexedores descartáveis pequenos (9 cm);

 Mexedores descartáveis grandes (11 cm);

 Copos descartáveis 80 ml;

 Açúcar em sachês;

 Adoçantes em sachês;

 Café solúvel granulado em embalagem de 500g para uso em máquinas de 
café (vending);



Ligue: 11 2374-5997

Enviamos nossos produtos para todo o 
território nacional através de 
transportadoras qualificadas com 
garantia e confiabilidade.

www.visachi.com.br contato@visachi.com.br

http://www.visachi.com.br/
mailto:contato@visachi.com.br

