
Experiência e alta tecnologia aliados para 
oferecer o melhor produto para o seu negócio. 



Com quase 80 anos de história, 
a Katayama Alimentos é 

especialista na produção de 
ovos de altíssima qualidade.



Em uma estrutura totalmente moderna e automatizada com equipamentos de padrão 
internacional, oferecemos ao mercado um produto diferenciado, com apurado controle 
de produção e qualidade, garantindo um produto fresco, seguro e de origem comprovada.

Todas as áreas seguem um
 rigoroso processo de 

desinfecção, garantindo uma 
maior  biossegurança da 

unidade.

O cuidado com as aves começa 
desde a sua chegada, onde 
são cuidadas por especialistas 
e recebem todo tratamento 
adequado, com ração 
nutricionalmente balanceada 
em ambiente climatizado, 
garantindo aves saudáveis, 
robustas e produtivas.
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Com fábrica exclusiva, todas as rações das 
aves são preparadas com rigoroso controle 

de fabricação, garantindo um alimento 
balanceado e seguro.

Todos os ovos são 
produzidos sem qualquer 
contato manual e passam 
por moderno sistema de 
limpeza e desinfecção 
onde são lavados e 
higienizados um a um, 
além de passarem por uma 
câmara onde recebem um 
banho de luz ultravioleta 
que eliminam fungos e 
bactérias nocivas à saúde.

Sistema 
de limpeza e 
higienização

Egg
inspector

Esteira de 
classificação
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Escaneie e
conheça 
mais sobre a 
nossa história

A Katayama  Alimentos também se 
dedica à produção de ovos líquidos 
pasteurizados contando com uma 
indústria totalmente  automatizada 
com equipamentos  de  padrões 
internacionais, oferecendo ao 
mercado um produto diferenciado.

Ovos
líquidos 
pasteurizados
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SKU 1071:
1kg

Código de barras:
EAN 78-98194-60192-8
DUN 27898194601922

Embalagem:
Garrafa pet 1 kg
Caixa de papelão
contendo 12 x 1 kg

Prazo de validade:
20 dias

SKU 1115:
5kg

Código de barras:
EAN 78-98194-60193-5
DUN  27898194601939

Embalagem:
Galão pet 5 kg
Caixa de papelão
contendo 4 x 5 kg

Prazo de validade:
20 dias

OVO INTEGRAL PASTEURIZADO RESFRIADO

APLICAÇÕES: ideal para utilização em preparações de massas, 
bolos, maioneses, pães de queijo, omeletes, molhos, pudins, 
confeitaria em geral entre outros.

Escaneie e
conheça mais 
sobre nossos
produtos

SKU 1035:
18kg

Código de barras:
EAN 78-98194-60194-2

Embalagem primária:
Saco plástico de polietileno

Embalagem secundária:
Caixa de papelão com 18 kg

Prazo de validade:
10 dias



SKU 1111:
1kg

Código de barras:
EAN 78-98194-60189-8 
DUN 27898194601892

Embalagem:
Garrafa pet 1 kg
Caixa de papelão
contendo 12 x 1 kg

Prazo de validade:
20 dias

SKU 1113:
5kg

Código de barras:
EAN 78-98194-60190-4 
DUN 27898194601908

Embalagem:
Galão pet 5 kg
Caixa de papelão
contendo 4 x 5 kg

Prazo de validade:
20 dias

GEMA DE OVO PASTEURIZADA RESFRIADA

SKU 1038:
18kg

Código de barras:
EAN 78-98194-60191-1

Embalagem primária:
Saco plástico de polietileno

Embalagem secundária:
Caixa de papelão com 18 kg

APLICAÇÕES: ideal para utilização em preparações de massas, 
bolos, maioneses, quindins, doces, coberturas, panetones, molhos, 
sorvetes entre outros.

7

Escaneie e
conheça mais 
sobre nossos
produtos

Prazo de validade:
10 dias
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SKU 1112:
1kg

Código de barras:
EAN 78-98194-60186-7 
DUN 27898194601861

Embalagem:
Garrafa pet 1 kg
Caixa de papelão
contendo 12 x 1 kg

Prazo de validade:
20 dias

SKU 1114:
5kg

Código de barras:
EAN 78-98194-60187-4 
DUN 27898194601878

Embalagem:
Galão pet 5 kg
Caixa de papelão
contendo 4 x 5 kg

Prazo de validade:
20 dias

CLARA DE OVO PASTEURIZADA RESFRIADA

SKU 1041:
18kg

Código de barras:
EAN 78-98194-60188-1

Embalagem primária:
Saco plástico de polietileno

Embalagem secundária:
Caixa de papelão com 18 kg

APLICAÇÕES:  Ideal para utilização em preparações de massas, 
bolos, suspiros, mousses, produtos empanados, merengues, 
marshmallows, bebidas protéicas entre outros.

Escaneie e
conheça mais 
sobre nossos
produtos

Prazo de validade:
10 dias
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Ovos
pasteurizados
desidratados

Escaneie e
conheça mais 
sobre nossos
produtos



OVO INTEGRAL PASTEURIZADO DESIDRATADO

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Utilizado em bolos, biscoitos, 
massas, pães, pães de 
queijo, doces, omeletes, 
tortas, panetones e em 
diversas outras receitas em 
substituição ao ovo in natura.

SKU 1082:
20kg

Código de barras:
EAN 78-98194-60227-7

Embalagem primária:
Saco de polietileno de 20kg

Embalagem secundária:
Papel multifoliado Kraft

Prazo de Validade:
12 meses

SKU 1098:
1kg

Código de barras:
EAN 78-98194-60208-6
DUN 17898194602083

Embalagem:
15 sacos plásticos de polietileno de 1kg,
em saco de papel multifoliado kraft

Prazo de Validade:
12 meses
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Escaneie e conheça
mais sobre nossos produtos



GEMA DE OVO PASTEURIZADA DESIDRATADA

SKU 1083:
20kg

Código de barras:
EAN 78-98194-60230-7

Embalagem primária:
Saco de polietileno de 20kg

Embalagem secundária:
Papel multifoliado Kraft

Prazo de Validade:
12 meses

SKU 1094:
1kg

Código de barras:
EAN 78-98194-60206-2
DUN 17898194602069

Embalagem:
15 sacos plásticos de polietileno de 1kg,
em saco de papel multifoliado kraft

Prazo de Validade:
12 meses

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Utilizada em maioneses, 
molhos, bolos, biscoitos, 
sorvetes, como agente ligante, 
emulsificante, panetones 
e em outras receitas em 
substituição à gema in natura.
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Escaneie e
conheça mais 
sobre nossos
produtos



CLARA DE OVO PASTEURIZADA DESIDRATADA

SKU 1084:
20kg

Código de barras:
EAN 78-98194-60228-4

Embalagem primária:
Saco de polietileno de 20kg

Embalagem secundária:
Papel multifoliado Kraft

Prazo de Validade:
18 meses

SKU 1085:
1kg

Código de barras:
EAN 78-98194-60210-9
DUN 17898194602106

Embalagem:
15 sacos plásticos de polietileno de 1kg,
em saco de papel multifoliado kraft

Prazo de Validade:
18 meses
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PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Utilizada em suspiros, mousses, 
recheios para chocolate, 
cobertura para bolos, agente 
aglutinante, agente ligante, 
clarificador de bebidas, torrones, 
alimentação  hiperproteica e em 
substituição à clara in natura.



GEMA DE OVO PASTEURIZADA
DESIDRATADA TRATADA COM ENZIMA

SKU 1087:
20kg

Código de barras:
EAN 78-98194-60229-1

Embalagem primária:
Saco de polietileno de 20kg

Embalagem secundária:
Papel multifoliado Kraft

Prazo de Validade:
6 meses

SKU 1096:
1kg

Código de barras:
EAN 78-98194-60204-8
DUN 17898194602045

Embalagem:
15 sacos plásticos de polietileno de 1kg,
em saco de papel multifoliado kraft

Prazo de Validade:
6 meses

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Utilizada em maioneses e 
molhos
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Escaneie e
conheça mais 
sobre nossos
produtos



Vantagens
dos ovos em pó

Benefícios
dos ovos em pó

100% seguro

Praticidade no uso e aplicação

Segurança de Alimentos: sem presença de contaminantes 

Excelente rendimento no preparo das receitas

Facilidade de armazenamento

Prazo de validade maior

Não é necessário refrigeração

Facilidade de transporte e manuseio

Escaneie e
conheça mais 
sobre nossos
produtos



Garantia de origem e
rastreabilidade

Bem estar animal

Frescor

Segurança

Todos os ovos utilizados são de um único local de produção 
garantindo a origem e a forma como são produzidos.
A rastreabilidade fornece toda informação necessária sobre 
a data de produção e o lote de aves dos nossos produtos.
Todos os ovos são produzidos pela empresa. Produção 
100% própria.

A estrutura de produção contempla equipamentos de 
climatização que propiciam conforto térmico para as aves.
A água captada por poços artesianos é tratada antes de ser 
servida para as aves.
As aves ficam protegidas de animais silvestres e pragas 
preservando a sua saúde.
Ração balanceada é servida à vontade para as aves.

Os ovos produzidos são coletados imediatamente após a 
sua postura e conduzidos por esteiras transportadoras até 
a indústria, garantindo um produto fresco.

O rigoroso controle das etapas de produção permite 
que as aves sejam alimentadas com ração contendo 
ingredientes selecionados e inspecionados.
A biosseguridade das unidades de recria e postura 
propiciam aves saudáveis, livres de doenças e sem uso 
de substâncias proibidas que possam contaminar os 
ovos produzidos.
As modernas instalações produtivas permitem um 
controle eficaz de pragas garantindo um produto isento 
de contaminantes.



Desde 1942, a Katayama Alimentos 
traz toda sua experiência para levar
rentabilidade, eficiência e segurança

ao seu negócio.

Escaneie e e acesse nosso site


