
GOMA PARA
TAPIOCA
SERTANORTE

Tapioca S�t��te, a m�h� do Br��!
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Não contém: Sódio, gorduras, glúten, lactose, açúcares e corantes.



Naturalmente brasileira, a tapioca é uma iguaria 
de origem indígena, proveniente das regiões 
Norte e Nordeste. É produzida com a fécula 
extraída da mandioca (substância farinácea, 
também conhecida como goma seca, polvilho ou 
polvilho doce), que, quando aquecida, aglu�na-se 
formando uma tor�lha, que então é recheada a 
gosto para atender a todos os paladares. A 
composição da goma de tapioca é livre de glúten, 
conservantes, gorduras, lactose e sódio, por isso é 
muito u�lizada em dietas saudáveis, reeducação 
alimentar com redução e/ou restrição por 
intolerâncias e para quem busca estar em boa 
forma �sica. É ó�ma para subs�tuir pães, 
biscoitos e bolos, garan�ndo grande vantagem 
nutricional. Para torná-la ainda mais completa e 
saudável, é recomendado associar alimentos ricos 
em fibras a seu consumo. A adição de uma colher 
(sopa) de chia ou linhaça, por exemplo, 
potencializa o poder de nutrição da tapioca. E para 
o recheio, experimente os Queijos e Doces de 
Leite Sertanorte. Você vai adorar!

Sug�tõ� de rechei�:
• Queijo de Coalho Sertanorte com Manteiga 
de Garrafa Sertanorte; 
• Doce de Leite com Cajá Sertanorte com 
Queijo Provolone Sertanorte; 
• Doce de Leite com Castanha-do-Pará 
Sertanorte com Requeijão do Norte Sertanorte; 
• Doce de Leite com Graviola Sertanorte com 
Queijo Meia Cura Sertanorte; 
• Light: Ricota Sertanorte com Orégano; 
• Light: Queijo Minas Sertanorte com Manteiga 
Ghee Sertanorte; 
• Light: Queijo de Coalho sem Lactose 
Sertanorte com geleia de goiaba diet; 
• Light: Queijo de Coalho Light Sertanorte com 
tomate-cereja e folhas de manjericão.

Medid� de b�e p�a � rechei�:
• Goma para Tapioca Sertanorte: 50 g 
• Lácteos: 50 g 
• Manteigas: 1 colher (chá)
• Geleia: 1 colher (chá)
• Doce de Leite: 2 colheres (chá) 
• Temperos: a gosto
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