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a busca
pelo
que é bom

Essere significa ser, em italiano.
Ser é uma escolha que depende
basicamente de você.
Simples assim.

Trazemos em nosso conceito
a mudança,
a vontade do querer ser mais.

Trazemos a insatisfação

com o que é rotineiro,
com as opções

comuns e padronizadas.

Trazemos a escolha por ser saudável,
e a liberdade por sermos práticos.

Trazemos a busca incansável

pelo que é bom,
e a conquista da excelência
no que se faz.

Somos assim, não conhecemos limites.
Copo sempre cheio, nunca vazio.

Assim produzimos:
pensando com a cabeça

de quem leva

essas bebidas pra casa,
pra toda a família beber.

 Mais que uma marca,
a Essere é um conceito

pra descomplicar a vida.

De quem não abre mão
de beber algo gostoso.

E que leva muito
em consideração
o que está escrito

nos rótulos do que compra.

 Suco? Só fruta.
Chá? Só suco, água e chá.
Simples assim.

 Descomplique.
E consuma qualidade.



suco integral
de uva rosé

06 unidades de 1 litro
12 unidades de 300 ml 

02 anos
de validade

48 horas (RS e SC)
07 dias (Demais estados)

Não precisa
refrigerar

Os sucos de uva branco e de uva tinto são produzidos 
de forma separada. As uvas são separadas do cacho 

e, após, precisam ser aquecidas para extrair as propriedades 
de sua casca. Logo em seguida, elas passam por um processo 
de estabilização a frio e filtragem, fazendo a separação de 
todos os sólidos presentes no suco. Esse processo pode 
durar até quatro dias! Após a filtragem, realizamos o corte 
final, adicionando o suco de uva tinto ao branco, para dar a 
tonalidade perfeita! Por último, o suco passa por uma 
assepsia a quente, para assegurar a qualidade durante toda a 
sua validade dentro da nossa garrafa!

Mesmo tendo um teor de polifenóis inferior ao suco
de uva tinto, o suco de uva branco tem capacidade de  

aumentar o bom colesterol (HDL) e reduzir o índice de massa 
corporal (IMC). Isso porque possui agentes 
anti-inflamatórios, uma série de nutrientes que aceleram o 
metabolismo e alta concentração de vitaminas. É um copo 
cheio de combustível para enfrentar a correria do dia a dia! 

Niágara, Niágara Rosada e Moscatel, além da 
variedade tinta Bordô, que dá a tonalidade rosada ao 
nosso suco.

Serra Gaúcha

Só uva,
nada mais



suco integral
de uva tinto

A uva é separada do cacho e, após, precisa ser aquecida
para extrair as propriedades de sua casca. Logo em 

seguida, ela passa por um processo de estabilização a frio, 
onde, basicamente, determinamos a quantidade de partes 
sólidas, ou borra, que deve permanecer no suco (nem tanto 
para não ficar tão denso, nem tão pouco para não ficar leve 
demais). Esse processo pode durar até dois dias! Por último, o 
suco passa por uma assepsia a quente, para assegurar a 
qualidade durante toda a sua validade dentro da nossa 
garrafa!

O resveratrol  é antioxidante  e  um dos principais 
componentes benéficos da uva. Age no organismo 

reparando as células e  combatendo os radicais  l ivres . 
Além disso, a uva ainda possui agentes anti- inflamatórios  e 
nutrientes  que ajudam a acelerar  o  metabol ismo , sendo 
uma aliada no emagrecimento . Quer mais? A alta 
concentração de vitaminas, principalmente do complexo B, 
funciona como um antidepressivo natural , reduzindo os 
efeitos da ansiedade e insônia.

Isabel, Bordô, Carmen e Magna.

Serra Gaúcha

06 unidades de 1 litro
12 unidades de 300 ml 

02 anos
de validade

48 horas (RS e SC)
07 dias (Demais estados)

Não precisa
refrigerar

Só uva,
nada mais



suco integral
de maçã

Prensado e extraído a frio. A fruta é selecionada e
triturada, para posteriormente passar por uma 

prensa, onde o suco é separado do bagaço. Após, nosso suco 
passa por um processo de assepsia a quente e vai direto para 
a garrafa. É aqui que mora a diferença entre o nosso suco e a 
maioria dos outros sucos de maçã encontrados por aí: 
geralmente eles ainda passam por um processo de 
clarificação, onde toda a estrutura do suco é quebrada, 
resultando em uma bebida translúcida e sem fibras. Fizemos 
questão de manter as fibras da fruta neste suco, para trazer 
mais fruta pra você dentro da nossa garrafa.

A maçã é  uma super fruta!  Com altos índices d e
vitaminas do complexo B, C e ácido fosfórico, ajuda a 

proteger nosso sistema nervoso. Também é rica no 
antioxidante quercetina, que ajuda muito a nossa função 
cerebral. Além disso, suas fibras solúveis reduzem o nível do 
colesterol no sangue e seus polifenóis auxiliam na redução da 
pressão arterial. Os flavonóides presentes nesse suco 
também reduzem o impacto dos radicais livres. 

Fuji, Gala e Eva. 

Campos de Cima da Serra e Serras do Sudeste

06 unidades de 1 litro
12 unidades de 300 ml 

02 anos
de validade

48 horas (RS e SC)
07 dias (Demais estados)

Não precisa
refrigerar

Só maçã,
nada mais



suco integral
de tangerina

Assim com o suco de laranja, nosso suco de tangerina é 
feito de forma muito parecida com a que você faz em 

casa: espremido. O que muda é o tamanho do processador! Após 
espremido, o suco passa por uma peneira filtrante e vai direto 
para o processo de assepsia a quente. Isso para garantir que 
não ocorra oxidação da fruta. Nada é adicionado ao processo! 

A grande quantidade de vitamina C e de substâncias
antioxidantes faz da tangerina uma aliada na redução 

dos radicais livres, impedindo a sua formação. A vitamina C 
também aumenta a imunidade do organismo, diminuindo 
gripes e resfriados. A quantidade de nutrientes presentes 
nesse suco também auxilia as funções do fígado, podendo 
prevenir inclusive o câncer. O suco  também auxilia na 
assimilação do ferro dos alimentos, ajudando nos problemas 
de anemia.

Variedades Caí, Montenegrina, Pareci, Clemenules e 
Ortanique.

Vale do Caí

06 unidades de 1 litro
12 unidades de 300 ml 

02 anos
de validade

48 horas (RS e SC)
07 dias (Demais estados)

Não precisa
refrigerar

Só tangerina,
nada mais



suco integral
de laranja

Assim como o suco de tangerina, nosso suco de laranja
é feito de forma muito parecida com a que você faz em 

casa: espremido. O que muda é o tamanho do processador! 
Após espremido, o suco passa por uma peneira filtrante e vai 
direto para o processo de assepsia a quente. Isso para garantir 
que não ocorra oxidação da fruta. Nada é adicionado ao 
processo! 

Com grandes quantidades de vitamina C, a laranja
ajuda no combate aos radicais livres, prevenindo o 

envelhecimento precoce. A vitamina C também auxilia na 
melhora do humor, no fortalecimento do sistema imunológico e 
na melhora da comunicação de impulsos nervosos. O 
suco ainda é rico em betacaroteno, flavonóides e fibras, 
diminuindo o colesterol ruim (LDL). Além disso, o seu 
consumo aumenta a carga alcalina e diminui os níveis de 
ácido úrico no corpo.

Salustiana, Navelina e Valência.

Vale do Caí

06 unidades de 1 litro
12 unidades de 300 ml 

02 anos
de validade

48 horas (RS e SC)
07 dias (Demais estados)

Não precisa
refrigerar

Só laranja,
nada mais



suco integral
de goiaba

Nosso suco de goiaba leva um corte de suco de maçã na 
composição. Isso porque a goiaba pura é muito densa, 

impossibilitando o consumo como bebida. A goiaba é despolpada e 
logo após misturada ao nosso suco integral de maçã. A mistura 
passa pelo processo de assepsia a quente e vai direto para a 
garrafa, garantindo que o suco esteja fresquinho até chegar na 
sua mão!

A goiaba possui o licopeno, um importante  antioxidante, 
que atua no combate aos radicais livres. É uma fruta de 

baixa caloria, com grandes quantidades de fibra, vitaminas A, C e 
E. Em função disso, ajuda no controle do colesterol, aumenta a 
imunidade, retarda o envelhecimento e ajuda na melhora da 
saúde ocular. É recomendada para ser consumida de forma 
regular por gestantes, por ser rica em vitaminas e possuir 
flavonóides, cortenóides e polifenóis. Por possuir vitaminas B3 e 
B6, também auxilia na melhora do funcionamento cerebral, 
estimulando o fluxo sanguíneo e as funções cognitivas. Além 
disso, possui boas quantidades de minerais, como cálcio, 
magnésio, potássio e ferro.

Goiaba: Paluma
Maçã: Fuji, Gala e Eva

Campos de Cima da Serra, Serras do Sudeste
e Jaboticabal, em SP. 

06 unidades de 1 litro
12 unidades de 300 ml 

02 anos
de validade

48 horas (RS e SC)
07 dias (Demais estados)

Não precisa
refrigerar

Só goiaba e maçã,
nada mais



cold brew iced tea
mate com pêssego

Nosso cold brew iced tea é um chá mate extraído a frio 
em suco de pêssego. O chá mate tostado é colocado em 

infusão no suco de pêssego frio por mais de cinco horas, 
resultando em um gosto leve e adocicado. O suco é produzido 
por meio da despolpagem e posterior prensagem do pêssego, 
passando logo após pelo processo de estabilização a frio e 
clarificação, para que o resultado seja um suco leve e 
translúcido, perfeito para compor o blend com o chá mate 
tostado.

A mistura do suco de pêssego com o chá mate traz 
diversos benefícios. O mate possui diversos 

compostos, como saponinas, xantinas, derivados do 
cafeoil,  polifenóis,  aminoácidos essenciais e diversos 
minerais.  Já o suco de pêssego possui as vitaminas A, e 
C,  é r ico em potássio e ácido fól ico. O conjunto destes 
nutrientes atua como estimulante, antioxidante e 
anti-inflamatório,  auxil iando na energia e no foco mental,  no 
combate aos radicais l ivres, na melhora do desempenho 
físico e do sistema imunológico.  

Pêssego: Eldorado 
Mate: Folha e caule tostados, ilex paraguariensis.

Pêssego: Serra gaúcha. 
Mate: Vale do Rio Pardo.

06 unidades de 1 litro
12 unidades de 330 ml 

02 anos
de validade

48 horas (RS e SC)
07 dias (Demais estados)

Não precisa
refrigerar

Só suco, água
e chá, nada mais



cold brew iced tea
hibisco com morango

Nosso cold brew iced tea é um chá de hibisco extraído a  
frio em suco de morango e suco de maçã. Os cálices secos 

dos frutos são colocados em infusão em uma mistura fria dos 
sucos de morango e maçã por mais de quatro horas, resultando 
em um gosto levemente ácido e extremamente refrescante. A 
mistura de suco de morango com suco de maçã tem o propósito 
de dar o sabor do morango, regulando a doçura com a maçã. 
Neste caso, tanto o suco de morango quanto o de maçã são 
clarificados, com o objetivo de deixar a mistura final mais leve e 
refrescante.

A mistura dos sucos de morango e maçã com o chá de 
hibisco resulta em um punch de benefícios. O morango é 

rico em vitamina C e em antocionina, um antioxidante super 
relevante. Já a maçã é a velha conhecida super fruta, contendo 
vitaminas do complexo B, ácido fosfórico e o antioxidante 
quercetina. Agora o grande protagonista da mistura é o hibisco. 
Com propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, ajuda no 
controle do colesterol, na perda de peso, na pressão arterial, 
evita retenção de líquidos e previne o envelhecimento precoce.

Hibisco: cálice da hibiscus sabdariffa, 
Morango: Albion e Monterey. 
Maçã: Gala.

Hibisco: Serra gaúcha.
Morango: Serra gaúcha.
Maçã: Campos de cima da Serra.

06 unidades de 1 litro
12 unidades de 330 ml 

02 anos
de validade

48 horas (RS e SC)
07 dias (Demais estados)

Não precisa
refrigerar

Só suco, água
e chá, nada mais



cold brew iced tea
mate com limão

Nosso cold brew iced tea é um chá mate extraído a frio
em suco de limão e de maçã. O chá mate tostado é 

colocado em infusão no suco de limão e maçã frio por mais de 
cinco horas, resultando na refrescância característica do limão, 
com um toque adocicado da maçã e um toque tostado do mate. O 
suco de limão é espremido e filtrado por meio de peneira. Já o 
suco de maçã é prensado a frio e clarificado. A composição 
final resulta em uma bebida leve, translúcida e muito 
refrescante.

A mistura do suco de limão e de maçã com o chá mate
faz desse iced tea um super aliado para quem busca 

equilíbrio no que consome. O mate possui diversos 
compostos, como saponinas, xantinas, derivados de 
cafeoil, polifenóis, aminoácidos essenciais e diversos 
minerais. Já os sucos de maçã e limão possuem vitaminas 
do complexo B, C, antioxidantes, e diversos compostos que 
auxiliam fortalecendo o sistema imunológico, na proteção 
contra inflamações, na melhora da aparência da pele e inclusive 
na redução da pressão arterial.

Limão: Taiti.
Mate: Folha e caule, ilex paraguariensis.
Maçã: Gala.

Limão: Depressão central.
Mate: Vale do Rio Pardo.
Maçã: Campos de cima da Serra.

06 unidades de 1 litro
12 unidades de 330 ml 

02 anos
de validade

48 horas (RS e SC)
07 dias (Demais estados)

Não precisa
refrigerar

Só suco, água
e chá, nada mais
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