
  

Unindo sabores únicos, a linha The Mill Gourmet 
consiste em uma ampla gama de produtos desde 
azeitonas verdes grelhadas a pasta de pimenta 
amarga, tomates secos mergulhados em azeite de 
oliva a geléia de laranja.

Arnas Agro traz seus melhores conhecimentos e 
experiências nessa nova linha The Mill Gourmet. A 
linha The Mill Gourmet, que se destaca pela 
variedade de produtos doces e salgados, é o 
resultado de um processo de qualidade de 
produção.

The Mill Gourmet transformará seu café da manhã 
em uma deliciosa experiência!



INGREDIENTES: Pasta de tomate, pasta de 
pimenta, azeite, xarope de romã natural, 
noz, especiarias diversas, alho.

Acuka; Uma iguaria local mundialmente famosa. A mais 
natural combinação de pasta de tomate, pasta de pimenta, 
alho, especiarias, nozes e azeite natural.

Acuka, que ocupa um lugar importante nas mesas da 
Anatólia e do Cáucaso, agora está com você com os 
diferenciais The Mill. Este patê apimentado vai 
acompanhá-lo no café da manhã e lanches.

Tomates frescos de verão e suculentas pimentas  capia, 
cada um cuidadosamente selecionado, são transformados 
em pasta de tomate em condições de higiene superiores. 
Em seguida, as nozes preparadas pelas equipes de 
especialistas The Mill são misturadas com xarope de romã 
natural, alho fresco e combinação de especiarias. No último 
estágio, ACUKA surge aguardando lentamente no azeite de 
oliva.

O famoso amargor extremo de Acuka vem de seus 
ingredientes naturais; Não contém espessantes, adoçantes 
e corantes artificiais.

SUGESTÃO DE CONSUMO: Seu aroma e sabor 
único convidam a consumi-lo em suas refeições. 
Devido à sua textura densa, é muito adequado 
para consumo espalhando-o sobre pão e batatas 
fritas. Com o Acuka, você pode preparar molhos 
para sua massa e adicioná-los a tortas como um 
intensificador de sabor.

BENEFÍCIOS: Contém vitaminas A, B, C, E, bem 
como ácidos graxos ômega-3 e também  ácidos 
graxos essenciais encontrados nas nozes. 

ACUKA
(PATÊ PICANTE)

PASTA DE
PIMENTA

Para adicionar sabor às suas refeições, a pimenta capia 
vermelha foi transformada em pasta de tomate em 
condições higiênicas.

Separamos e picamos pimentas do tipo capia 
cuidadosamente selecionadas. Combinamos com uma 
pequena quantidade de sal e secamos com a ajuda da luz 
solar. Assim, atingi-se a forma de pasta.

A pasta de pimenta The Mill é toda preparada com pimentas 
de jardim colhidas a mão.

Não contém aromatizantes, adoçantes e espessantes 
artificiais, preservando seu efeito nutritivo, pois é processado 
por métodos naturais sem exposição a quaisquer processos 
químicos.

Sua cor vermelha clara é derivada de pimentas naturais de 
jardim colhidas durante a temporada. É a forma mais natural 
da iguaria tradicional de pasta de tomate com seu cheiro, 
consistência e sabor.

INGREDIENTES: Pimenta vermelha de capia, 
sal.

SUGESTÃO DE CONSUMO: Você pode consumir 
pasta de pimenta The Mill em todas as suas 
refeições. Você pode preparar molhos para o seu 
macarrão e adicioná-los a todos os doces 
consumidos com iogurte como um intensificador 
de sabor. Você pode usá-lo em iguarias locais, 
como almôndegas, vegetais secos recheados e 
nozes.

BENEFÍCIOS: A pasta de pimenta The Mill 
contém vitaminas A, B, C e E, bem como 
potássio. A pimenta vermelha fornece cerca de 
duas vezes a vitamina C fornecida pelas frutas 
cítricas.



Os pimentões vermelhos muito picantes combinados com 
uma pequena quantidade de sal e, em seguida, expostos à 
luz solar em condições de higiene superiores, 
transformam-se na pasta de pimenta The Mill Gourmet.

A Pasta  de Pimenta Picante The Mill, a forma mais natural 
da iguaria tradicional da pasta de pimenta, é preparada 
com uma consistência especial para os gourmets.

O amargor da Pastade Pimenta Picante The Mill vem da 
natureza da pimenta que usamos; não contém sabores 
amargos, adoçantes artificiais e espessantes. Não contém 
conservantes ou aditivos.

Obtém a sua cor vermelho claro brilhante das pimentas 
naturais do jardim colhidas na estação.

A Pasta de Pimenta Picante The Mill, que chega à sua 
mesa sem perder o valor nutricional, trará benefícios 
saudáveis às suas refeições.

PASTA DE
PIMENTA
PICANTE

INGREDIENTES: Pimenta capia vermelha, sal.

SUGESTÃO DE CONSUMO: Com seu aroma, 
consistência e sabor únicos, a Pasta de Pimenta 
Picante The Mill pode ser usada  em todos os 
tipos de pratos suculentos e pratos de carne. Você 
pode preparar molhos que realçam o sabor para 
bases de pizza ou simplesmente espalhar no pão.

BENEFÍCIOS: De acordo com pesquisas, o mais 
rico em vitaminas, minerais e antioxidantes entre 
todas as variedades de pimenta é a pimenta 
capia vermelha. A Pasta de Pimenta Picante The 
Mill contém vitaminas A, B, C e E, bem como 
potássio, que é essencial no sistema 
imunológico.

Os tomates de verão são transformados em pasta de 
tomate em condições higiênicas, adicionando uma 
pequena quantidade de sal e, em seguida, secam ao sol.

Os tomates da nossa horta, todos recolhidos manualmente, 
são esmagados e moídos em condições de higiene 
superiores. Em seguida, eles são reservados esperando 
para alcançar a forma de pasta de tomate e secar. Não 
contém aromatizantes, corantes e espessantes artificiais.

Por ser preparado com métodos totalmente naturais, seu 
efeito nutritivo é alto, preservando seu frescor. Não contém 
conservantes ou aditivos. The Mill é produzido por equipes 
especializadas, levando em consideração as condições 
ambientais adequadas.

Ele obtém sua cor vermelha brilhante apenas de tomates 
naturais de jardim colhidos na estação.

A Pasta de Tomate Seco ao sol The Mill oferecerá 
benefícios saudáveis para seu paladar. É a forma mais 
natural do sabor tradicional da pasta de tomate com seu 
cheiro, consistência e sabor.

PASTA DE
TOMATE SECO
AO SOL 

INGREDIENTES: Tomate de jardim, sal.

SUGESTÃO DE CONSUMO: Com seu cheiro, 
consistência e sabor únicos, a Pasta de Tomate 
Seco ao Sol The Mill pode ser usada em todos 
os tipos de pratos suculentos. Você pode 
preparar molhos para realçar o sabor em uma 
base de pizza ou espalhar no pão.

BENEFÍCIOS: Como sua naturalidade é 
preservada, a Pasta de Tomate Seco ao Sol The 
Mill contém altos níveis de vitaminas A, C e E.



Azeitonas pretas kalamata; A combinação mais natural de 
azeite, sal e vinagre.

As azeitonas Kalamata, em homenagem à região de 
Kalamata no Peloponeso da Grécia, são muito procuradas 
em todo o mundo devido à sua alta taxa de óleo e valor 
nutritivo. Têm aroma e textura únicos, completamente 
distintos das restantes azeitonas.

Graças às suas folhas maiores do que as outras espécies 
de oliveiras, absorve mais luz solar e atinge um alto valor 
nutritivo. É preto avermelhado e tem uma aparência 
brilhante.

Com seu rico conteúdo e alto valor nutritivo, é a variedade 
de azeitona mais apreciada.

Depois de as azeitonas Kalamata amadurecerem nos seus 
ramos e aguardarem bastante tempo em olivais especiais, 
apresentamo-las à sua mesa.

INGREDIENTES: Azeitonas pretas kalamata, 
azeite, sal, vinagre, água.

SUGESTÃO DE USO: As Azeitonas Pretas 
Kalamata The Mill podem ser adicionadas a 
saladas e dietas de vegetais grelhados, e 
consumidas com nozes secas nos lanches.

BENEFÍCIOS: Kalamata Olive contém altos 
níveis de vitaminas e minerais. É rico em 
minerais como cálcio, ferro, sódio e magnésio, 
bem como vitaminas A, D e E.

AZEITONA
PRETA
KALAMATA

Com o seu aroma natural e um sabor distinto, as azeitonas 
Kalamata distinguem-se das outras azeitonas.

As azeitonas Kalamata, com 3500 anos de história, 
atingem um elevado valor nutritivo graças ao nível 
máximo de absorção solar das suas folhas, maior do que 
as folhas de outras espécies de oliveiras. Têm uma cor 
verde e uma textura lisa.

Você pode adicionar uma interpretação única à sua 
cultura alimentar com Azeitonas Kalamata Verdes, que tira 
seu sabor de seu óleo insaciável e é considerada uma das 
iguarias mais distintas do mundo.

As Azeitonas Verdes Kalamata The Mill não contêm 
conservantes ou aditivos. Elas são colocados por equipes 
de especialistas em piscinas de oliva em condições 
ambientais ideais e levados à maturação alimentar por 
métodos naturais, sem qualquer exposição química.

AZEITONAS
VERDE
KALAMATA

INGREDIENTES: Azeitonas verdes kalamata, 
azeite virgem extra, sal, vinagre, água.

SUGESTÃO DE CONSUMO: Você pode usar as 
azeitonas Verdes Kalamata The Mill em saladas, 
adicioná-las a dietas de vegetais grelhados e 
consumi-las com nozes nos lanches.

BENEFÍCIOS: As azeitonas verdes Kalamata 
contêm altos níveis de vitaminas e minerais. Eles 
são ricos em minerais como cálcio, ferro, sódio e 
magnésio, bem como vitaminas A, D e E.



As azeitonas de mesa pretas fermentadas naturalmente da 
mais alta qualidade da região Gemlik ao Norte do Mar 
Egeu fazem parte da série The Mill Gourmet.

Nossas azeitonas colhidas na estação o sal são colocadas 
em tanques junto com o sal e são reservadas sem serem 
expostas a nenhum processo químico até que cheguem à 
maturidade para comer.

Este processo de fermentação natural, no qual não 
usamos outras substâncias além do sal e da água, leva 
cerca de 2-3 meses. Durante este período, tiramos o 
amargor inerente à azeitona mudando a água da piscina 
periodicamente.

A variedade de azeitonas GEMLIK utilizada neste produto 
tem uma reputação bem conhecida graças ao seu sabor 
carnudo, consistente e excelente. Com as azeitonas pretas 
fermentadas naturalmente no moinho, você pode dar a si 
mesmo e aos seus entes queridos uma experiência 
gourmet superior.

AZEITONAS
PRETAS DE
FERMENTAÇÃO
NATURAL

INGREDIENTES: Azeitonas pretas de mesa 
fermentadas naturalmente, sal, água.

SUGESTÃO DE CONSUMO: Você pode usar 
Azeitonas Pretas de Fermentação Natural The 
Mill em saladas, adicioná-las a dietas de vegetais 
grelhados e consumi-las com nozes nos lanches.

BENEFÍCIOS: As azeitonas são extremamente 
ricas em minerais como sódio, potássio, 
magnésio, ferro, fósforo e iodo.

A harmonia única de azeitonas verdes grelhadas com 
nozes, limão e tomates secos de qualidade.

O encontro mais natural de azeitonas verdes de mesa com 
azeite, nozes, limão, pimenta-do-reino e tomates secos, 
depois que as azeitonas são separadas de seus caroços, 
fermentadas por 3 meses e levemente seladas em uma 
grelha de baixa temperatura.

As azeitonas verdes de mesa mais preciosas da região de 
Balıkesir inseridas na Salada de Azeitonas Grelhadas The 
Mill se transformam em um sabor gourmet único. Com seu 
efeito aveludado na boca e aroma tradicional, será 
indispensável para consumidores de todas as faixas 
etárias.

Para apresentar a salada de azeitonas à sua mesa, apenas 
são utilizadas azeitonas verdes que foram trazidas à 
maturidade alimentar por métodos naturais sem quaisquer 
processos químicos. Eles não contêm conservantes ou 
aditivos.

SUGESTÃO DE CONSUMO: Você já pode 
reservar um canto principal de sua mesa para a 
Salada de Azeitona Grelhada The Mill! Você 
também pode usá-lo como um intensificador de 
sabor em suas saladas verdes e adicioná-lo a 
dietas de vegetais grelhados.

INGREDIENTES: Azeitonas verdes sem caroço, 
azeite natural, nozes, limão, tomate seco, 
pimenta preta, vinagre.

BENEFÍCIOS: A Salada de Azeitona Grelhada 
The Mill, além do sabor, também contém 
vitaminas A, B, C, E, bem como ácidos graxos 
ômega-3. 

AZEITONAS
GRELHADAS
(COM NOZES, LIMÃO
E TOMATE SECO)



Azeitonas verdes são levemente seladas em uma grelha de 
baixa temperatura e então misturadas com azeite de oliva 
extra virgem, mistura de especiarias e alho.

Azeitonas verdes grandes, uma das variedades de 
azeitonas mais preciosas da região de Balıkesir, são 
entregues à sua mesa com a experiência de Azeitonas 
grelhadas The Mill com especiarias e molho de alho.

As nossas azeitonas verdes fermentam depois de 
reservadas pelo menos 3 meses em tanques de sal e água, 
e então são grelhadas. Na fase final, azeitonas 
previamente grelhadas juntam-se a uma mistura de 
especiarias especialmente preparada e alho natural fresco 
que é armazenada no azeite natural.

Nossas azeitonas verdes colhidas a mão não foram 
submetidas a nenhum processo químico. Eles não contêm 
aromatizantes, adoçantes e espessantes artificiais.

AZEITONAS
GRELHADAS
(COM ESPECIARIAS
E MOLHO DE ALHO)

INGREDIENTES: Azeitonas verdes de mesa, 
azeite virgem extra, mistura de especiarias, 
alho natural fresco.

SUGESTÃO DE CONSUMO: Você pode incluir 
Azeitonas Grelhadas The Mill com Especiarias e 
Molho de Alho em todas as Suas refeições, até 
mesnmo no café da manhã. Pode ser usado em 
todos os tipos de saladas, adicionado a dietas 
de vegetais grelhados e consumido com nozes 
nos lanches.

BENEFÍCIOS: Reunindo os mais poderosos 
antioxidantes da natureza, as Azeitonas 
Grelhadas The Mill com Especiarias e Molho de 
Alho, além de seu sabor, também são fonte de 
nutrientes.

Um sabor maravilhoso criado combinando azeitonas 
verdes levemente grelhadas com tomates secos, azeite de 
oliva extra virgem, especiarias e alho.

Azeitonas Verdes Grandes, uma das variedades de 
azeitonas mais preciosas da região de Balıkesir, foram 
transformadas pela experiência The Mill em um sabor 
gourmet valioso.

Como as nossas azeitonas verdes são grelhadas a baixas 
temperaturas, o seu sabor aumenta e o seu valor nutritivo 
é preservado. Em seguida, são misturados com tomates 
secos, alho natural fresco e a mistura de especiarias 
especialmente preparada pelas equipes de especialistas 
The Mill. Finalmente, eles são reservados e mantidos em 
azeite.

Apesar da rica mistura de especiarias e do sabor intenso 
do alho natural, criamos um sabor extremamente suave. 
Seu conteúdo pacientemente guardado no azeite não 
causa mau hálito.

INGREDIENTES: Azeitonas verdes de mesa, 
tomates secos, azeite natural, mistura de 
especiarias, alho natural fresco.

SUGESTÃO DE CONSUMO: A Salada de 
Azeitona Grelhada com Tomate Seco The Mill 
será indispensável para suas refeições. Você 
pode usá-lo em todos os tipos de saladas, 
adicioná-lo a dietas de vegetais grelhados e 
consumi-lo com nozes nos lanches.

BENEFÍCIOS: Reunindo os mais poderosos 
antioxidantes da natureza, a Salada Moinho de 
Azeitonas Grelhadas com Especiarias e Molho 
de Alho além de seu sabor é também rico em 
quantidades de vitaminas A, B, C, E.

SALADA DE
AZEITONA
GRELHADA
(COM TOMATE SECO)



Os tomates secos ao sol são levemente selados em uma 
grelha de baixa temperatura e, em seguida, misturados 
com azeite de oliva, combinação de especiarias e alho.

Os tomates colhidos no verão são grelhados após 
secagem ao sol em condições de higiene superiores. Por 
serem expostos a baixas temperaturas, seu sabor e valores 
nutricionais foram preservados.

Em seguida, eles foram combinados com a mistura de 
especiarias e alho natural fresco preparado pelas equipes 
de especialistas do The Mill.

Com seu sabor gourmet e altos valores nutricionais, você 
pode presentear a si mesmo e seu ente querido com um 
produto natural. Não contém conservantes ou aditivos.

TOMATE SECO
GRELHADO

INGREDIENTES: Tomates secos, azeite de 
oliva extra virgem, mistura de especiarias, 
alho natural fresco.

SUGESTÃO DE CONSUMO: Adicionamos sabor 
gourmet com azeite de oliva extra virgem ao 
aroma único de especiarias e alho fresco. Você 
pode adicionar tomates secos  relhados The Mill 
em todas as suas refeições.

BENEFÍCIOS: É um alimento com seu conteúdo 
extremamente rico em vitamina A. 

Transformamos deliciosas laranjas mediterrâneas, junto com 
suas cascas, em um sabor de aroma rico e uma consistência 
única.

Adicionamos Orange Jam, que criamos a partir de laranjas 
cultivadas sem pesticidas e dentro da estrutura de bons 
padrões agrícolas, à classe gourmet The Mill.

Contém pedaços naturais de laranja, fibras de laranja, 
cascas de laranja e suco de frutas. Graças à experiência em 
receitas gourmet sustentáveis do The Mill, ele não contém 
um sabor amargo. Possui um aroma apetitoso de laranjas 
sazonais.

Sem elevado teor de açúcar, a sacarificação não é obtido 
quando manter na geladeira.

Com a geléia de laranja rica, densa e nutritiva The Mill, você 
pode proporcionar a si mesmo e aos seus entes queridos 
uma experiência gourmet superior.

GELEIA DE
LARANJA

INGREDIENTES: Laranja de jardim de casca 
fina, açúcar.

SUGESTÃO DE CONSUMO: Além da mesa do 
café da manhã, também pode ser consumido 
em bolos e condimentos, misturado com 
iogurte, ou como aperitivo no requeijão. Você 
pode usá-lo como decoração para seus bolos 
secos e fazer biscoitos com sabor de laranja e 
Cheesecakes.

BENEFÍCIOS: Trazendo a saúde das frutas 
cítricas para sua mesa com seu sabor gourmet, 
The Mill Gourmet Orange Jam contém altos 
níveis de vitaminas A e C. Por ser natural, 
contém todos os valores de fibras e vitaminas 
contidos em uma laranja.



INFORMAÇÕES DE EMBALAGEM

Caixa Palete (80x120)

90 Bandejas, 1080 Produtos
Dimensões:
80 x 120 x 91.4h cm
Peso Bruto: 599.11 kg

Acuka
(Patê Picante)
Dimensões: 8.6 x 7.6h cm
Peso Bruto: 320 g

Pasta de Pimenta
Dimensões: 8.9x 14.3h cm
Peso Bruto: 750 g

Pasta de Pimenta Picante
Dimensões: 8.9x 14.3h cm
Peso Bruto: 750 g

90 Bandejas, 1080 Produtos
Dimensões:
80 x 120 x 157.4h cm
Peso Bruto: 1,180.48 kg

Pasta de Tomate Seco
Ao Sol
Dimensões: 8.9x 14.3h cm
Peso Bruto: 750 g

Azeitona Kalamata Verde
Dimensões: 8.9x 14.3h cm
Peso Bruto: 730 g

90 Bandejas, 1080 Produtos
Dimensões:
80 x 120 x 157.4h cm
Peso Bruto: 1,153.48 kg

Azeitona Kalamata Preta
Dimensões: 8.9x 14.3h cm
Peso Bruto: 730 g

12 Produtos
Dimensões: 
26.5 x 35 x 7.7h cm
Peso Bruto: 6.38 kg

12 Produtos
Dimensões:
27.5 x 36.8 x 14.3h cm
Peso Bruto: 12.84 kg

12 Produtos
Dimensões:
27.5 x 36.8 x 14.3h cm
Peso Bruto: 12.84 kg

12 Produtos
Dimensões:
27.5 x 36.8 x 14.3h cm
Peso Bruto: 12.84 kg

12 Produtos
Dimensões:
27.5 x 36.8 x 14.3h cm
Peso Bruto: 12.54 kg

12 Produtos
Dimensões:
27.5 x 36.8 x 14.3h cm
Peso Bruto: 12.54 kg

90 Bandejas, 1080 Produtos
Dimensões:
80 x 120 x 157.4h cm
Peso Bruto: 1,153.48 kg

90 Bandejas, 1080 Produtos
Dimensões:
80 x 120 x 157.4h cm
Peso Bruto: 1,180.48 kg

90 Bandejas, 1080 Produtos
Dimensões:
80 x 120 x 157.4h cm
Peso Bruto: 1,180.48 kg

90 Bandejas, 1080 Produtos
Dimensões:
80 x 120 x 157.4h cm
Peso Bruto: 851.08 kg

Azeitona Preta de
Ferementação Natural
Dimensões: 8.9x 14.3h cm
Peso Bruto: 450 g

Salada De Azeitona 
Grelhada (com nozes, limão e 
tomate seco)
Dimensões: 8.5x 9.7h cm
Peso Bruto: 380 g

90 Bandejas, 1080 Produtos
Dimensões:
80 x 120 x 112.4h cm
Peso Bruto: 685.51 kg

Salada De Azeitona 
Grelhada (com especiarias e 
molho de alho)
Dimensões: 8.5x 9.7h cm
Peso Bruto: 380 g

Salada De Azeitona 
Grelhada (com tomate seco)
Dimensões: 8.5x 9.7h cm
Peso Bruto: 380 g

Tomate Seco Grelhado
Dimensões: 8.5x 9.7h cm
Peso Bruto: 380 g

12 Produtos
Dimensões:
27.5 x 36.8 x 14.3h cm
Peso Bruto: 9.18 kg

12 Produtos
Dimensões:
26.5 x 35 x 9.8h cm
Peso Bruto: 7.34 kg

12 Produtos
Dimensões: 
26.5 x 35 x 9.8h cm
Peso Bruto: 7.34 kg

12 Produtos
Dimensões: 
26.5 x 35 x 9.8h cm
Peso Bruto: 7.34 kg

12 Produtos
Dimensões:
26.5 x 35 x 9.8h cm
Peso Bruto: 7.34 kg

12 Produtos
Dimensões:
26.5 x 35 x 9.8h cm
Peso Bruto: 8.42 kg

90 Bandejas, 1080 Produtos
Dimensões:
80 x 120 x 112.4h cm
Peso Bruto: 782.71 kg

Geleia de Laranja
Dimensões: 8.5x 9.7h cm
Peso Bruto: 470 g

90 Bandejas, 1080 Produtos
Dimensões:
80 x 120 x 112.4h cm
Peso Bruto: 685.51 kg

90 Bandejas, 1080 Produtos
Dimensões:
80 x 120 x 112.4h cm
Peso Bruto: 685.51 kg

90 Bandejas, 1080 Produtos
Dimensões:
80 x 120 x 112.4h cm
Peso Bruto:685.51 kg

Caixa Palete (80x120)
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