


 Em 1968 a Pecanita nasceu, 

começando a cultivar as melhores 

variedades de nogueiras em 

Cachoeira do Sul/RS. Atua no 

ramo de alimentação desde 1976. 

 Possuímos as mais nobres 

variedades de nogueiras, 

cultivadas em uma moderna 

fazenda-indústria. 

  



 Temos o maior pomar da América do Sul, com 

mais de 40.000 pés de Nogueira Pecan, em 870 

hectares. 



 Somos empresa com 

produção própria desde o 

cultivo até o seu 

beneficiamento, e por 

essa razão, damos 

garantia de fornecimento 

ao longo do ano. 

  

Temos tradição em noz 

pecan há 50 anos. 

 

 



Nossa Missão 

 Oportunizar a aquisição de 

produtos alimentares saudáveis e de 

excelência, através de um rigoroso 

controle de produção, alta qualidade 

genética e fitossanidade, a preço justo, 

em um processo que contempla ainda a 

valorização de proprietários, 

colaboradores, fornecedores e clientes, 

e a permanente proteção e preservação 

ambiental. 

 



Viveiro 
 

 Na Fazenda Pecanita 

produzimos mudas de 

nogueira pecan de diferentes 

cultivares, além de 

comprarmos a sua produção. 

SOMOS PARCEIRA DOS PRODUTORES DE 

PECAN ! 



 Com a intenção de trazer um maior desenvolvimento para a 

cultura da noz pecan: 
 

- Possuímos melhores matrizeiras inscritas no MAPA, permitindo que 

seja fornecido mudas de alta qualidade para produtores rurais; 

 

- Temos a garantia de um material clonal que repassa para nossas 

mudas vigor vegetativo e radicular, precocidade, produtividade e 

garante melhor tolerância de pragas e doenças; 



 

Qualidade 
 

 O predomínio da qualidade, aliado à atenção especial dada a cada 

produto, são diferenças que fazem da PECANITA um expoente no mercado. 

 Através de uma estrutura privilegiada e uma equipe de funcionários 

altamente qualificada, é possível que você deguste nossas especiarias o ano 

inteiro, com a qualidade tradicional. 

 A noz pecan é fonte natural do bom colesterol (HDL), riquíssima em 

vitaminas, proteínas e sais minerais. 

  

  



 O resultado desse 

trabalho é refletido no seu dia 

a dia, pois ao consumir 

PECANITA, você tem a 

certeza de adquirir mais saúde, 

tradição e bom gosto para sua 

família.  

  



 Nosso produto possui rigoroso 
processo de seleção, com 
equipamentos especializados para 
todo processo de beneficiamento da 
Noz Pecan. 

 Possuímos rigoroso controle de 
qualidade desde a colheita até o 
beneficiamento das nozes. Os lotes de 
fabricação passam por análises 
físicas, microbiológicas, de 
aflatoxinas. 

 





 Toda essa vontade de entregar para você alimentos puros e 

deliciosos fez com que  começássemos a pensar em novos jeitos 

de deixar a sua vida ainda mais saudável.  

 



Linha 
Culinária  

EXTR

A 

ESPECIA

L 

GRANULADA I GRANULADA FINA 



Linha Gourmet 

NOZ PECAN SWEET 

CHILLI 

NOZ PECAN 

CARAMELIZADA 

NOZ PECAN AGRIDOCE 



Óleo de Noz Pecan 

 Elaboração 100% natural, extra virgem, não 

refinado e tem o diferencial de ser prensado a frio, 

procedimento que preserva suas características; é rico 

em óleos monoinsaturado e 70% de suas constituição é 

composta de ácidos oléicos como Ômega 9, Ômega 6 e 

também a vitamina E. 

  



 Pensando em uma alimentação mais saudável, na praticidade e 

versatilidade a nossos clientes, desenvolvemos a partir de uma leguminosa 

a linha de snacks: EsColha.  

 Estes, atendem a forte tendência de saudabilidade e sensorialidade 

dos dias atuais, tornando o cuidado com a alimentação um ato ainda mais 

prazeroso, feitos só com ingredientes naturais com muito sabor, sem 

conservantes ou aromatizantes artificiais. 



Linha EsColha 

GRÃO DE BICO COM AZEITE 

DE OLIVE E SAL ROSA DO 

HIMALAIA  

GRÃO DE BICO 

CHILLI 



 A nossa linha PECANITA é vendida para o mercado 

nacional e internacional. 

 



 



Saiba mais sobre PECANITA 

 
Facebook: /Fazendapecanita              Instagram: 
@fazendapecanita 
 
 
 

Endereço: BR 153, Km 402 
Cachoeira do Sul / RS 
 
Site: www.pecanita.com.br 

 
Telefone: +55 51 3722-2318 / 3722-2008 
Celular:   +55 51 98036-8615 

 
 


