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*Promoções  exclusivas para clientes cadastrados no programa de fidelidade "Cacau Lovers". Imagens Ilustrativas.*Promoções  exclusivas para clientes cadastrados no programa de fidelidade "Cacau Lovers". Imagens Ilustrativas.*Promoções  exclusivas para clientes cadastrados no programa de fidelidade "Cacau Lovers". Imagens Ilustrativas.*Promoções  exclusivas para clientes cadastrados no programa de fidelidade "Cacau Lovers". Imagens Ilustrativas.*Promoções  exclusivas para clientes cadastrados no programa de fidelidade "Cacau Lovers". Imagens Ilustrativas.*Promoções  exclusivas para clientes cadastrados no programa de fidelidade "Cacau Lovers". Imagens Ilustrativas.*Promoções  exclusivas para clientes cadastrados no programa de fidelidade "Cacau Lovers". Imagens Ilustrativas.*Promoções  exclusivas para clientes cadastrados no programa de fidelidade "Cacau Lovers". Imagens Ilustrativas.CacaCaCa ucaca

Cacau

Panettone Clássico Miau 650g
Panettone com gotas de chocolate ao leite e recheio 
sabor brigadeiro, decorado com chocolate ao leite e 
chocolate Miau.

O encanto comeca com 
os clássicos do Natal.

Panettone Trufado com Frutas 580g
Panettone com frutas cristalizadas e  

recheios de trufa tradicional e chocolate ao leite.

Cacau

Panettone Clássico Brigadeiro 580g 
Panettone com gotas de chocolate e granulado  
de chocolate com recheio sabor brigadeiro.

Cacau

R$ 69,90 cada.

R$ 64,90 cada*.

R$ 69,90 cada.

R$ 64,90 cada*.

R$ 81,90 cada.

R$ 74,90 cada*.

Cacau

Panettone Leite Condensado 670g
Panettone tradicional com nozes e  
recheio sabor leite condensado,  
decorado com chocolate ao leite  
e chocolate branco. 

Pedacos de   
  pura magia.

R$ 81,90 cada.

R$ 74,90 cada*.



Panettone laCreme Zero Açúcares 650g
Panettone com gotas de chocolate zero adição 

de açúcares e recheio de trufa laCreme ao leite 

zero adição de açúcares.

Cacau

Panettone laCreme 650g 
Panettone com gotas de chocolate ao  

leite e recheio de trufa laCreme ao leite.

Cacau

*Promoções  exclusivas para clientes cadastrados no programa de fidelidade "Cacau Lovers". Imagens Ilustrativas.Cacau

Cacau

Pote laCreme Zero  

Adição de Açúcares 216g 
Bombons de chocolate ao leite 

laCreme com recheio sabor  

chocolate zero adição de açúcares.

Cacau

Pote Clássicos laCreme  

ao leite 216g 
Trufas de chocolate  

ao leite laCreme.

Celebre cada abraço

junto do inconfundível

sabor laCreme.

Com recheio  
cremoso e sem  
adicão de acúcares.

R$ 81,90 cada.

R$ 74,90 cada*.

R$ 63,90 cada.

R$ 59,90 cada*.

R$ 66,90 cada.

R$ 62,90 cada*.

R$ 81,90 cada.

R$ 74,90 cada*.

Sinta toda  
cremosidade do 
laCreme Mezzo.

Panettone laCreme Mezzo 650g
Panettone com gotas de chocolate, 

 recheio de trufa laCreme ao leite e branco.

Cacau

R$ 81,90 cada.

R$ 74,90 cada*.



                 Para a noite mais  

                         esperada do ano,   

           fantásticas combinações!

Caixa Gourmet 460g
Bombons sortidos com recheio 
nos sabores: intenso com laranja, 
caramelo com toque de sal, pistache, 
copinho de avelã, mil-folhas,  
especiarias e damasco.

Cacau

*Promoções  exclusivas para clientes cadastrados no programa de fidelidade "Cacau Lovers". Imagens Ilustrativas.Cacau

R$ 109,90 cada.

R$ 99,90 cada*.

Caixa Gourmet 255g
Bombons sortidos com recheio  
nos sabores: intenso com laranja, 
mil-folhas, especiarias, pistache  
e damasco.

Cacau

Mini Seleção 
Gourmet 100g
Bombons sortidos com 
recheio nos sabores: 
caramelo com toque 
de sal, mil-folhas e 
creme de avelã.

Cacau

R$ 54,90 cada.

R$ 49,90 cada*.

R$ 31,90 cada.

R$ 29,90 cada*.



Panettone Dreams  
Trufado Gotas 750g
Panettone com gotas de 
chocolate ao leite, recheio de 
trufa tradicional, coberto com 
chocolate ao leite e decorado 
com chocolate branco. 

Cacau

Panettone Dreams  
Banoffee 750g
Panettone tradicional com  
gotas de chocolate ao leite,  
recheio sabor doce de leite 
e banana, coberto com  
chocolate branco e decorado  
com açúcar e canela.

Cacau

*Promoções  exclusivas para clientes cadastrados no programa de fidelidade "Cacau Lovers". Imagens Ilustrativas.Cacau

R$ 94,90 cada.

R$ 84,90 cada*.

R$ 94,90 cada.

R$ 84,90 cada*.

aumentar 

tudo

Panettone Dreams Mil-Folhas 850g
Panettone tradicional 630g com gotas de chocolate ao leite e  

recheio de trufa de chocolate branco, decorado com  
chocolate ao leite e chocolate  branco.  Acompanha um  

pote de 220g com creme sabor mil-folhas.

Cacau

Novas descobertas  

vêm recheadas de

deliciosos momentos.

com dicas 

de receitas na 

embalagem!

R$ 109,90 cada.

R$ 99,90 cada*.



*Promoções  exclusivas para clientes cadastrados no programa de fidelidade "Cacau Lovers". Imagens Ilustrativas.Cacau

Panettone Premium La Nut Mezzo 750g
Panettone com avelã, recheio de chocolate ao leite e branco 

La Nut, coberto com chocolate ao leite com pasta de avelã e 

decorado com chocolate intenso.

Cacau

Panettone Premium 

Belga 750g
Panettone tradicional com  
gotas de chocolate ao leite, 
recheio de trufa tradicional, 
coberto com chocolate  
belga e decorado com  
chocolate intenso.

Cacau

Receitas  

deslumbrantes  

para uma  
noite mágica.

Panettone Premium laCreme 750g 
Panettone tradicional com gotas de chocolate 

ao leite, recheio de trufa  laCreme, coberto  

com chocolate ao leite laCreme e decorado  

com chocolate branco.

Cacau

R$ 104,90 cada.

R$ 94,90 cada*.

R$ 104,90 cada.

R$ 94,90 cada*.

R$ 109,90 cada.

R$ 99,90 cada*.

Panettone Especial  
laCreme 1,5Kg
Panettone tradicional com gotas  
de chocolate ao leite, recheio de  
trufa laCreme ao leite, coberto  
com chocolate ao leite laCreme  
e decorado com chocolate branco.

Cacau

Neste Natal,
impressione a
cada fatia.

R$ 159,90 cada.

R$ 149,90 cada*.



Feito com o fruto da nossa  

fazenda Dedo de Deus,  

desde o cultivo do pé de  

cacau até o chocolate.

TREE
TO BAR

Panettone Premium 5 Chocolates 1Kg
Panettone com gotas de chocolate 55% de cacau e recheios 
de trufa de chocolate ao leite e trufa de chocolate branco, 
coberto com chocolate ao leite e decorado com granulado 
de chocolate intenso.

Cacau

Panettone Premium Bendito Cacao 
Dedo de Deus 750g  

Panettone com gotas de chocolate e recheio de trufa 
intenso, coberto com chocolate Dedo de Deus 67%   

e decorado com chocolate branco.

Cacau

A magia se multiplica 
em intensos sabores.

*Promoções  exclusivas para clientes cadastrados no programa de fidelidade "Cacau Lovers". Imagens Ilustrativas.Cacau

R$ 129,90 cada.

R$ 119,90 cada*.

R$ 104,90 cada.

R$ 94,90 cada*.

Aprecie o genuíno 

encontro entre 

MasterChef e a  

Cacau Show.

Panettone MasterChef 670g
Panettone com gotas de chocolate ao leite, recheio 
sabor caramelo com toque de sal,  
decorado com chocolate ao leite e 
chocolate 55% de cacau.

Cacau

© 2022 Shine TV Limited.

R$ 94,90 cada.

R$ 84,90 cada*.



Clássicos Trufas Sortidas 180g
Trufas de chocolate ao leite e trufas de  

chocolate branco decoradas.

Cacau

*Promoções  exclusivas para clientes cadastrados no programa de fidelidade "Cacau Lovers". Imagens Ilustrativas.Cacau

Caixa Drageados Licor 200g
Drageado de chocolate ao leite com licor. 

Cacau

Latas Bombons Sortidos 106g
Bombons sortidos nos sabores 

creme de avelã e brigadeiro.

Cacau

É tempo de alegria  

e gestos carinhosos 

através de toda 

Magia do Cacau.

R$ 31,90 cada.

R$ 29,90 cada*.

R$ 42,90 cada.

R$ 39,90 cada*.

R$ 46,90 cada.

R$ 44,90 cada*.

Calendário do Natal 330g
Bombons sortidos nos sabores:  especiarias, creme de avelã, 

pistache, panettone gotas, mil-folhas, trufa ao leite, trufa 
branca, cookies’n creams e copinho de avelã.

Cacau

Um bombom a cada dia!  

O jeito mais delicioso  

de aguardar a chegada  

do Natal.

vira um lindo 
cenário para  
decorar sua 
casa.

R$ 139,90 cada.

R$ 129,90 cada*.



Panettone Frutas 500g
Panettone tradicional com frutas 

cristalizadas e uvas-passas.

Cacau

Panettone em Pedaços Cobertos 200g
Pedaços de panettones com sabores sortidos  
cobertos com chocolate ao leite.

Cacau

Parte da renda é destinada 
ao Instituto Cacau Show.

Panettone Clássico Trufado 550g
Panettone com gotas de chocolate e 

recheios de trufa tradicional e ao leite.

Cacau

Cacau

Panettone Gotas 500g
Panettone tradicional com 

gotas de chocolate ao leite.

Impossível resistir  

a tantos presentes 

gostosos!

*Promoções  exclusivas para clientes cadastrados no programa de fidelidade "Cacau Lovers". Imagens Ilustrativas.Cacau

R$ 37,90 cada.

R$ 34,90 cada*.

R$ 35,90 cada.

R$ 32,90 cada*.

R$ 39,90 cada.

R$ 36,90 cada*.

R$ 59,90 cada.

R$ 54,90 cada*.

Tabletes 
Natalinos 150g
Cinco tabletes de 30g nos 
sabores ao leite, branco, 
duo mesclado, gianduia e 
intenso 55% cacau.

Cacau

Para você apreciar diferentes  
        sabores e graduacões de cacau.

R$ 31,90 cada.

R$ 29,90 cada*.



Estrela de Natal 130g
Bombons de chocolate ao leite  
com recheio sabor brigadeiro.

Cacau

Tablete Dreams Panettone 130g
Tablete de chocolate ao leite com recheio  

sabor panettone, biscoito sabor baunilha  

e frutas cristalizadas.

Cacau

Cubo Bombons Clássicos 145g
Bombons de chocolate ao leite  

com recheio de creme de avelã.

Cacau

Chocoarte Boas Festas 40g
Tablete de chocolate ao leite  

decorado com chocolate branco.

Cacau

*Promoções  exclusivas para clientes cadastrados no programa de fidelidade "Cacau Lovers". Imagens Ilustrativas.Cacau

      Espalhe esta 
           doce magia.

R$ 24,90 cada.

R$ 22,90 cada*.

R$ 12,90 cada.

R$ 11,90 cada*.

R$ 21,90 cada.

R$ 19,90 cada*.

R$ 20,90 cada.

R$ 19,90 cada*.

Guirlanda de Natal 260g
Bombons nos sabores: especiarias, 
creme de avelã, pera caramelada, 
cookies’n cream e cereja ao licor.

Cacau

A noite de Natal fica 

                   completa com uma 

        decoração deliciosa!

R$ 72,90 cada.

R$ 69,90 cada*.



Tablete de Natal Papai Noel 54g
Tablete de chocolate ao leite, decorado  
com chocolate  branco, intenso e  
confeitos brancos. 

Bombons Árvore ao Leite 78g
Bombons de chocolate ao leite  

e recheio sabor mil-folhas em  
formato de árvore de natal  

decorados artesanalmente.

Cacau

Cacau

Papai Noel  
Artesanal 70g
Papai Noel de  
chocolate ao  
leite decorado  
artesanalmente  
com chocolate  
intenso e branco.

Cacau

Tablete Natalino Árvore 100g 
Tablete de chocolate ao leite.

Cacau

Caixa Feliz Natal 95g
Sticks de chocolate ao leite com recheio de trufa de chocolate 
ao leite e cookies’n cream coberto com chocolate branco. 
Bombons de chocolate ao leite com recheio sabor  
amendoim. Pinheiro de chocolate ao leite decorado e  
Papai Noel de chocolate branco e chocolate intenso.

Cacau

Cartão Papai Noel 14g
Papai Noel de chocolate ao  
leite, intenso e branco.

Cacau

*Promoções  exclusivas para clientes cadastrados no programa de fidelidade "Cacau Lovers". Imagens Ilustrativas.Cacau

Este é o momento  
perfeito para 
doces gestos.

           na noite de Natal

R$ 21,90 cada.

R$ 19,90 cada*.

R$ 11,90 cada.

R$ 9,90 cada*.

R$ 7,90 cada.

R$ 6,90 cada*.

R$ 31,90 cada.

R$ 29,90 cada*. R$ 15,90 cada.

R$ 14,90 cada*.

R$ 15,90 cada.

R$ 14,90 cada*.

Mini cubo Natal 70g
Drageados crocantes 
nos sabores chocolate ao 
leite e branco.

Pelúcia Urso com Cachecol
Urso de pelúcia com cachecol decorativo.

Árvore de Natal 70g
Drageados crocantes 
de chocolate ao leite e 
branco.

Cacau

Cacau

Cacau

Para encantar  
           na noite de Natal

Mini cubo Natal 67g 
Mini cubo com trufas 
laCreme kids 13,5g.

R$ 13,90 cada.

R$ 12,90 cada*.

R$ 13,90 cada.

R$ 12,90 cada*.

R$ 13,90 cada.

R$ 12,90 cada*.

R$ 79,90 cada.



Seleção de Bombons Natal 95g
Bombons nos sabores pistache, copinho  
de avelã, intenso com laranja e brownie.

Caneca Jumbo 
Vermelha 740ml.

Cacau

Trufa Artesanal Panettone 30g
Trufa artesanal de chocolate ao leite com recheio 
sabor panettone e frutas cristalizadas.

Cacau

Trufa Receita Belga 30g
Trufa de chocolate ao leite com 
recheios branco e ao leite sabor 
especiarias.

Cacau

Caneca Tulipa
Vermelha 330 ml

Cesta Natal P 
Cesta para presente Natal.

Cesta Natal M
Cesta para presente Natal.

*Promoções  exclusivas para clientes cadastrados no programa de fidelidade "Cacau Lovers". Imagens Ilustrativas.Cacau

Para apreciar esta 

data com descobertas 

especiais.

R$ 42,90 cada.

R$ 39,90 cada*.

R$ 6,90 cada.

R$ 9,90 cada.

R$ 37,90 cada.

R$ 28,90 cada.

R$ 4,20 cada.

R$ 3,90 cada*.

R$ 3,80 cada.

R$ 3,50 cada*.

*Promoções  exclusivas para clientes cadastrados no programa de fidelidade "Cacau Lovers". Image

ns Ilustrativas.

Cacau

MonteBello Tradicional 
Natal 90g
Coberto com chocolate ao leite, 
recheio tradicional e decorado 
com confeitos coloridos.

Caixa Magia do Natal 196g
Bombons de chocolate ao leite sabor  
mil-folhas e panettone com gotas de  
chocolate em formato de árvore.  
Tablete de chocolate ao leite  
com confeitos.

Cacau

Pirulito Papai Noel e 
Rena Cacau Magia 25g
Pirulito de chocolate ao leite 
e chocolate branco decorado 
artesanalmente. 

Cacau

Cacau

A magia do Natal em  
diferentes formas e sabores!

R$ 46,90 cada.

R$ 44,90 cada*.

R$ 7,90 cada.

R$ 6,90 cada*.

R$ 28,90 cada.R$ 13,90 cada.

R$ 12,90 cada*.

Caneca Tulipa
Verde 330 ml

* Pirulitos não inclusos no valor da caneca*



Cacau
Seja um

Mini Tabletes  
Ano Novo 150g
Mini tabletes de  
chocolate ao leite.

Cacau

Kit Brinde Ano Novo 130g
Kit com taça, mini  
tabletes de chocolate  
ao leite e bombons  
de chocolate ao leite 
com recheio sabor 
espumante. 

Cacau

Celebre os bons 

momentos e brinde 

os novos começos.

R$ 31,90 cada.

R$ 28,90 cada*.

R$ 64,90 cada.

R$ 59,90 cada*.

*Promoções exclusivas para clientes cadastrados no programa de fidelidade “Cacau Lovers”, sendo 
necessária a comprovação de participação no programa. Benefícios e descontos serão válidos apenas 
24 horas após a efetivação do cadastro do participante no programa “Cacau Lovers”. Promoções válidas
pelo período de 01/11/2022 a 25/12/2022 ou enquanto durarem os estoques. Consulte preços, formatos,
gramaturas, sabores, produtos e categorias participantes com sua revendedora. Imagens Ilustrativas. Não
descarte este folheto no meio ambiente. Folheto válido apenas para os estados: Tabela 1,16, SP, PR, MG,
ES, MT, SC, CE, TO, RS, SE, RO, RN, PI, PE, PB, PA, MA, BA, AL, RJ e MS.  www.cacaushow.com.br.




