


A EmpresaA Empresa

A Família Lima, conhecida como Generoso, deu inícios em suas
atividades no setor de café em 1890 situados na região do Paraná

Como produção agrícola e beneficiamento de café, feijão, milho e
t l t t l i d t i l datualmente controla empresas agro-industrial que produz

atualmente café solúvel instantâneo e orgânico, liofilizado,
cappuccino, leite longa vida, queijos iogurtes, refrigerantes,
achocolatados, café a vácuo e almofada, entre outros.



Café Solúvel AglomeradoCafé Solúvel AglomeradoCafé Solúvel AglomeradoCafé Solúvel Aglomerado

Produto obtido através de um processo no qual o extrato de caféProduto obtido através de um processo, no qual o extrato de café, 
no estado líquido é pulverizado em atmosfera aquecida, para 

através da evaporação da água formar partículas secas.

Ingredientes:
100% Café



Café Orgânico AglomeradoCafé Orgânico AglomeradoCafé Orgânico AglomeradoCafé Orgânico Aglomerado

A Ci G d Ali t lh d f êA Cia. Generoso de Alimentos orgulha-se de oferecer a você 
consumidor o Café solúvel, alem de uma linha completa de 

produtos para ser apreciado por paladares exigentes em todo o 
mundo

Ingredientes:
100% Café Certificado Orgânico g



Café LiofilizadoCafé LiofilizadoCafé LiofilizadoCafé Liofilizado

Nós desenvolvemos para apreciadores de cafés finos a versãoNós desenvolvemos para apreciadores de cafés finos, a versão 
liofilizada, elaborado a partir da seleção dos melhores grãos de 
café arábica, e produzida através de alta tecnologia, onde são 

preser adas as características originais da matéria primapreservadas as características originais da matéria-prima, 
resultando numa bebida com excelente sabor e aroma.

Ingredientes:
100% Café



Café Orgânico LiofilizadoCafé Orgânico LiofilizadoCafé Orgânico LiofilizadoCafé Orgânico Liofilizado

Nosso café orgânico é feito com o melhor café certificadoNosso café orgânico é feito com o melhor café certificado 
orgânicos do mercado, utilizando os melhores grãos encontrados 

na natureza 

Ingredientes:Ingredientes:
100% Café Certificado Orgânico 



Café DescafeinadoCafé DescafeinadoCafé DescafeinadoCafé Descafeinado

Nós temos Café Solúvel Descafeinado apreciado por paladaresNós temos Café Solúvel Descafeinado, apreciado por paladares 
exigentes em todo o mundo. O Café Generoso Solúvel 

Descafeinado é elaborado a partir de grãos de café com reduzido 
teor de cafeína e alta tecnologiateor de cafeína e alta tecnologia

Ingredientes:
100% Café100% Café



Café Descafeinado LiofilizadoCafé Descafeinado LiofilizadoCafé Descafeinado LiofilizadoCafé Descafeinado Liofilizado

Nossa compania também tem o descafeinado liofilizado, 
elaborado a partir de grãos de café com reduzido teor de cafeína e 

alta tecnologiag

Ingredientes:
100% Café



Café com LeiteCafé com LeiteCafé com LeiteCafé com Leite

O Café com Leite Generoso reúne os melhores grãos de café comO Café com Leite Generoso reúne os melhores grãos de café com 
a cremosidade do leite, resultando numa bebida ao gosto do 

paladar brasileiro. Basta adicionar água e está pronto. Já vem 
adoçado!adoçado!

Ingredientes:
Leite em pó, açúcar, maltodextrina, café solúvel,                                          
soro de leite e espessante carragena p g



Chocolate com LeiteChocolate com LeiteChocolate com LeiteChocolate com Leite

O Chocolate com Leite Generoso reúne o melhor chocolate e todaO Chocolate com Leite Generoso reúne o melhor chocolate e toda 
a cremosidade do leite, resultando numa bebida encorpada e com 

sabor delicioso. Basta adicionar água e está pronto. Já vem 
adoçado!adoçado!

Ingredientes:
Leite em pó, açúcar, maltodextrina, cacau, extratoLeite em pó, açúcar, maltodextrina, cacau, extrato                                                    
de malte, soro de leite, espessante carragena e
aromatizante



Cappuccino TradicionalCappuccino TradicionalCappuccino TradicionalCappuccino Tradicional

A empresa também oferece o Cappuccino Generoso, uma bebida 
cremosa e requintada, de preparo instantâneo. Experimente toda 

a cremosidade e praticidade em sua versão Tradicionalp

Ingredientes:Ingredientes:
Leite em pó, açúcar,café solúvel,soro de leite,cacau, 
espessante carragena.



Cappuccino CanelaCappuccino CanelaCappuccino CanelaCappuccino Canela

O Cappuccino Generoso é uma bebida prática, cremosa, e com 
sabor requintado. Agora também na versão Canela

Ingredientes:
Leite em pó, açúcar, café solúvel, soro de leite, cacau, 
espessante carragena e canela em póespessante carragena e canela em pó



Cappuccino LightCappuccino LightCappuccino LightCappuccino Light

Experimente também o Cappucino em sua versão light, que 
contém 32% menos calorias e é produzido sem adição de 

açúcares e baixo teor de gorduraç g

I di tIngredientes:
Leite em pó, maltodextrina, café solúvel, soro de leite, 
cacau, canela em pó, espessante carragena, edulcorantes 
aspartame e acesulfame Kaspartame e acesulfame K



Café Sabor do DiaCafé Sabor do DiaCafé Sabor do DiaCafé Sabor do Dia

Desenvolvido para você, um café com o sabor brasileiro, o Café 
sabor do dia, proveniente das melhores regiões cafeeiras do país, 
torrado em processo especial para garantir um aroma delicioso e p p p g

um sabor incrível.

Ingredientes:
100% Café 



Café Sabor do Dia ExpressoCafé Sabor do Dia ExpressoCafé Sabor do Dia ExpressoCafé Sabor do Dia Expresso

O Café Sabor do Dia Extra Forte, proveniente das melhores 
regiões cafeeiras do país, agora em uma versão muito mais forte e 

encorpada. p

Ingredientes:
100% Café



Extrato de CaféExtrato de Caféff

Extrato Acuoso de Café

Ingredientes:
100% café.



Óleo de CaféÓleo de Caféff

Óleo de café e extraído 100% natural, obtido através de prensagem 
de grãos selecionados de café, de qualidade superior. Disponível  
congelado ou a temperatura ambiente.

Ingredientes:
100%  café



BiscoitosBiscoitos

Cia Generoso também possui uma 
linha de biscoitos para todos os gostos 

e necessidades:

ÁIntegral, Cream cracker, Água e sal, Coco, Maisena, Leite, Pão 
de mel, Amanteigado chocolate, Amanteigado mel e aveia, 
Aperitivos, Champagne,  Wafers e Bolachas Recheadas de 

h l t b ilh R i h S tidcoco, chocolate, morango, baunilha, Rosquinhas, Sortidos, e 
muitos outros...



Macarrão Macarrão 

Cia Generoso tem uma grandeCia Generoso tem uma grande 
variedade de tipos de macarrão:

Ninho, Espaguete, Espaguete, Ninho, Parafuso, Caramujinho, 
Rigatoni, Cabelo de anjo, Furadinho, Gravata, Caseiro, Conchinha, 
Aspiral, Pena, Argola, Lasanha, Padre Nosso, Parafuso, Ave Maria, 
Argolinha, Gravata mista, Parafuso misto legumes, Argola mista 

legumes, dentre outros.


