
CATÁLOGO
DE PRODUTOS

B ATATA  F R I TA



BATATA CORTE TRADICIONAL

BATATA CORTE FINO

• Textura perfeita: crocante por 
fora, macia por dentro 

• São saborosas e versáteis: vão 
bem como porção ou como 
acompanhamento 

• Tamanho padronizado 

• Corte com 9mm  

• 6 pacotes de 2,5 kg por caixa

• Rápido preparo: palitos mais finos 
precisam de menos tempo de 
fritura. 

• Controle de porção: Palitos longos 
permitem melhor rendimento 

• Ideais para serem servidas em 
caixinhas ou bowls; 

• Corte com 7mm  

• 8 pacotes de 2,25 kg  
por caixa

A batata frita sempre crocante, 
no delivery ou no restaurante!

A McCain é maior fabricante de 
batata frita congelada do mundo. 
Sinônimo de qualidade e variedade.

McCain



BATATA CANOA

BATATA SMILE

• Variedade no cardápio: Opção 
diferenciada de petisco para o menu 

• Customização: Permite a 
personalização com molhos 
exclusivos da casa 

• Sua curvatura facilita a retenção do 
molho 

• Agilidade: Porção pronta em três 
minutos e meio  

• 6 pacotes de 2,5 kg por caixa

• Opção Infantil 

• Variedade para o cardápio:  

• Mais lucratividade para restaurantes por 
quilo: Pesam mais no prato  

• 0% de gordura trans. 

• Mantêm o calor por mais tempo 

• Caixa com 6 unidades de 1,5kg

A batata que sorri 
deixa todo mundo feliz, 
do consumidor até você.



BATATA SURE CRISP 9MM

BATATA SURE CRISP 7MM

BATATA RÚSTICA 
SKIN ON WEDGES

• Excelente opção para delivery ou 
restaurantes onde a batata fica exposta 

• Douradas, saborosas e supercrocantes!  

• Caixa com 6 pacotes de 2,5KG

• A única do mercado que segura a 
crocância por até 30 minutos após 
a fritura. 

• Caixa com 8 pacotes de 2,25KG 

• Alternativa gourmet. 

• Gourmet: Perfeita para chefs que querem 
uma batata com cara de “cortada a mão”, 
sem o trabalho de prepará-la crua. 

• Mantém o calor por mais tempo. 

• Versatilidade de preparo: Pode ser frita ou 
assada. 

• Caixa com 4 unidades de 2,5kg 

Com casca e muito sabor, a batata Rústica 
é indispensável no cardápio.



BATATA 
TRADICIONAL 

7MM

BATATA 
TRADICIONAL 

9MM

BATATA 
CRINKLE

BATATA 
CORTE 

ESPECIAL

MAIS BATATA 
9MM

BATATA CORTE 
CASEIRO

Caixa com 7 unidades 
de 2kg

Caixa com 6 unidades 
de 2kg

Caixa com 6 unidades 
de 2,5kg

Caixa com 6 unidades 
de 2,5kg

Caixa com 7 unidades 
de 2kg

Caixa com 6 unidades 
de 2,5kg

Restaurantes, hotéis, redes de fast-food e 
também nos lares brasileiros, sempre há 
um produto Bem Brasil adequado para 
cada tipo de consumidor. Qualidade, 
economia e muito sabor.

Bem Brasil



BATATA 
CRINKLE

BATATA 
7MM

Caixa com 
5 unidades 
de 2,5kg

Caixa com 
5 unidades 

de 2,5kg

Farm Frites

Seja qual for o tipo de 
empresa de Food Service 
que você seja, a Farm Frites 
sempre tem a solução certa 
para você.

(11) 3659 2800
category.sac@martinbrower.com.br


