
quant

. Frutas

quant

. Frios

quant

. Doces

abacate bacon chocolate ao leite

abacaxi choriço chocolate meio amargo

acerola copa compotas

ameixa preta lombinho defumado gelatina em pó

ameixa rosada mortadela uva passa

amora patê de fígado de galinha uva passa branca

banana maçã peito de peru

banana nanica presunto cozido

banana prata presunto cru

quant

. Enlatados

cajú salame hamburguês alcaparras

caqui salame italiano atum 

carambola azeitona preta

cereja azeitona verde

coco verde

quant

. Laticínios ervilha

damasco cream cheese filé de sardinha

figo creme de leite fresco leite condensado

framboesa creme de leite lata milhor verde

fruta do conde iogurte palmito

goiaba leite desnatado pickles

graviola leite integral

jabuticaba manteiga com sal

jaca manteiga sem sal

quant

. Bebidas e Sucos

kiwi margarina concentrado de laranja

laranja lima queijo brie concentrado de maracujá 

laranja pera queijo catupiry concentrado de uva

lichia queijo chedar suco de cajú

lima da pérsia queijo cottage suco de goiaba

limão siciliano queijo fresco minas suco de laranja

limão tahiti queijo gorgonzola suco de maçã

maçã fuji queijo mussarela suco de manga

maçã red queijo padrão suco de pêssego

maçã verde queijo parmesão suco de tomate

mamão queijo prato suco de uva

mamão papaya queijo roquefort vinho branco

manga requeijão vinho tinto

maracujá azedo ricota

maracujá doce

melancia

quant

. Congelados

melão quant Padaria bacalhau

mexerica bisnaguinha batatas palito

morango bolos bisteca suína

nectarina croissant brócoli

pera filão cogumelos

pêssego pão de forma costela suína

tangerina pão de forma integral coxa e sobrecoxa de frango

uva itália pão de hamburguer edamame

uva rubi pão francês ervilhas

uva thompson pão italiano espetinho de carne bovina

pão para cachorro quente espetinho de frango

pão para hamburguer espetinho de lingüiçaquant

. Legumes e Verduras pão sírio filé de frando

abóbora torrada filé de pescada

abobrinha torrada integral filé de salmão defumado

acelga japonesa lombo suíno

agrião lulua em anéis

alcachofra

quant

. Bolachas e Biscoitos massas folhadas

alecrim maço batata chips pernil

alface americana bolacha água e sal sobremesas

alface crespa bolacha de maisena sorvetes

alface lisa bolacha recheada tortas

alho biscoitos doces

alho porró biscoitos salgados

almeirão

quant

. Perfumaria

aspargos absorvente

batata bolinha

quant

. Massas absorvente interno

batata comum lazanha algodão

batata doce branca macarrão spaghetti condicionador

batata doce rosada macarrão fusilli creme de barbear

berinjela macarrão penne creme dental

beterraba macarrão talharini desodorante

brócoli enxágue bucal

broto de bambu escova de dentes

cará

quant

. Matinais fio dental

catalonha achocolatado hastes flexíveis

cebola açúcar refinado hidratante
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cebolinha adoçante lâmina de barbear

cenoura aveia lenços de papel

chicória café em pó solúvel lenços umedecidos

chuchu café torrado e moído loção após barba

coentro chá papel higiênico

cogumelo champignon chocolate em pó protetor diário

cogumelo paris geléia protetor solar

cogumelo shimeji granola repelente de inseto

cogumelo shitake mel de abelha sabonete

couve de bruxelas sucrilhos sabonete líquido

couve flor shampoo

couve manteiga

dill

quant

. Carnes

endívia alcatra

erva doce baby beef

quant

. Descartáveis

ervilha torta bife de contra filé filme de pvc

escarola carne moída guardanapos

espinafre costela suína defumada lenço de papel

gengibre coxão duro para bife role palito para dente

hidrosteril coxão mole em cubos papel higiênico

hortelâ filé de frango saco para aspirador

inhame filé mignon para strogonoff toalha de papel

mandioca frango inteiro

mandioquinha lagarto

milho linguiça calabresa quant Bazar

mostarda linguiça de frango esponja

nabo japonês linguiça de lombo filtro de papel

pepino caipira linguiça portuguesa saco zip pequeno

pepino comum linguiça tipo paio saco zip grande

pepino japonês peito de frango inteiro pano limpeza

pimentão amarelo peito de peru papel alumínio

pimentão verde picanha saco lixo

pimentão vermelho salsicha hot dog

quiabo salsicha viena

rabanete sobrecoxa de frango quant Limpeza da Casa

repolho roxo tender bolinha água sanitária

repolho verde álcool

rúcula amaciante

salsão quant Molhos cera

salsinha molho de tomate pronto desinfetante

tomate carmem polpa de tomate detergente

tomate cereja molho de soja esponja

tomate comum facilitador para passar roupa

tomate débora graxa para sapatos

tomate grande quant Ovos inseticida

tomate italiano ovos de codorna lava roupa líquido

tomilho ovos de galinha limpa prata

vagem limpador concentrado

limpador multi uso

quant Peixes limpador para o vaso sanitário

quant Cond. e Temperos bacalhau limpador para vidros

alecrim camarão lustra móveis

alho carne de siri luvas de borracha

azeite filé de linguado palha de aço

caldo concentrado filé de pescada panos de limpeza

caldo de carne salmão polidor de metais

caldo de galinha pré lavagem

caldo de legumes sabão de coco

caldo de peixe quant Cereais e Farináceos sabão em pó

catchup amido de milho sabão máq lavar louça

coentro arroz secante para máq lavar louça

dill cuscuz marroquino tira manchas

folha de louro farinha de mandioca crua

hortelã farinha de mandioca torrada

maionese farinha de milho amarela quant Para o Bebê

manjericão farinha de trigo algodão

manjerona farinha de trigo para kibe chupeta

molho de pimenta fubá de milho creme hidratante

molho inglês nozes fraldas descartáveis

molho shoyu leite em pó

mostarda lenços umedecidos

óleo quant Grãos mamadeira

orégano arroz pomada para assaduras

pimenta feijão carioca sabonete glicerinado

sal grosso feijão preto

sal refinado

salsinha

sálvia

tempero pronto

tomilho

vinagre balsâmico

vinagre de maçã

vinagre de vinho


