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A Empresa
Os Embutidos Ruppenthal, desde sua criação, vêm se desenvolvendo cada vez mais, mantendo a originalidade e
a paixão em seus produtos. Buscando mostrar aos consumidores que é possível manter tradição, preservando a
qualidade, seus produtos carregam mais do que sabor, carregam histórias.
Com um começo difícil, no ano de 1992, usando um acanhado espaço físico e muita força de vontade, um jovem
casal deu início a empresa nos fundos de sua casa, na cidade de Picada Café-RS. Depois de muito trabalho e
persistência, os produtos começaram a ser bem aceitos pelos consumidores locais e a dar resultados. Com isso, a
ampliação do espaço físico fez-se necessária.
Em passos firmes, a construção do prédio dos sonhos foi se transformando em uma bela realidade. Devido à
qualidade de seus produtos, a aceitação tornou-se cada vez maior, sendo necessário o uso de maquinário de
última geração, assim como a ampliação do quadro de funcionários internos e vendedores externos. Com um belo
espaço situado à margem da BR 116 e com a necessidade de uma loja física para venda direta, nasceu a filial
Ruppenthal Wursthaus, Casa da Linguiça, onde o consumidor pode encontrar toda a gama de produtos da
empresa. Com o passar dos anos, esta loja tornou-se parada obrigatória para muitos turistas que visitam a Serra
Gaúcha. Neste local pode-se adquirir os mais variados e saborosos embutidos, produzidos com requinte, higiene
e dedicação, além de biscoitos, pães, queijos, chocolates e outras delícias. Hoje, seus produtos encontram-se à
disposição em diversas cidades do RS.
Por isso, fazemos um convite à você: encante-se pelo mundo de sabores dos embutidos Ruppenthal e experimente
o que mais de 29 anos de tradição podem lhe oferecer!

Linguiça Mista Defumada

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

%VD*

Quantidade por porção

100%

carne

Produzida com carne suína e bovina, é a mais tradicional
das linguiças. De sabor suave e incomparável, a linguiça
mista Ruppenthal é defumada em ambiente especial, o
que traz mais suculência e sabor ao produto. Pode ser
preparada em feijoada, carreteiro e em outras receitas.

Valor energético
Carboidratos

Porção 70g (7 fatias)

123kcal=513kj

6%

0,11g

0%

Proteínas

14g

18%

Gorduras totais

7,1g

13%

Gorduras saturadas

1,4g

7%

Gorduras trans

0g

**

Fibra alimentar

0g

0%

771mg

32%

Sódio

*Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo
das suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.
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Salame Tipo Italiano Defumado FATIADO

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Produzido com cortes nobres de suíno, o salame tipo
italiano é ideal para acompanhamentos e aperitivos.
Depois de defumado, o salame italiano Ruppenthal é
conduzido para maturação por aproximadamente 15
dias. Isso garante firmeza no produto final, facilitando
seu corte.
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%VD*

Quantidade por porção
Valor energético

Porção 70g (7 fatias)

151kcal=630kj

8%

Carboidratos

0,6g

0%

Proteínas

15g

20%

Gorduras totais

9,5g

17%

Gorduras saturadas

2,4g

12%

Gorduras trans

0g

**

Fibra alimentar

0g

0%

779mg

32%

Sódio

*Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo
das suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.

Salaminho Defumado

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

%VD*

Quantidade por porção

100%

carne

Uma linguiça especial, produzida, apenas, com cortes
nobres do suíno (pernil e lombo). Ideal para acompanhar
um bom vinho e criativas receitas, o salaminho defumado
Ruppenthal contém uma pequena quantidade de
gordura, o que torna o produto leve e saboroso.

Valor energético
Carboidratos

Porção 70g (7 fatias)

123kcal=517kj

6%

0,11g

0%

Proteínas

13g

17%

Gorduras totais

7,2g

13%

Gorduras saturadas

3,2g

15%

Gorduras trans

0g

**

Fibra alimentar

0g

0%

689mg

29%

Sódio

*Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo
das suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.
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Linguiça Calabresa Defumada

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

100%

e
n
r
a
c
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Com um toque mais apimentado, a linguiça calabresa
Ruppenthal é preparada exclusivamente com carne
suína. Ideal para acompanhar a feijoada e o churrasco, a
linguiça é temperada com pimenta calabresa e
defumada no ponto, tornando-a um produto versátil e
muito saboroso.

%VD*

Quantidade por porção
Valor energético
Carboidratos

Porção 70g (7 fatias)

125kcal=524kj

6%

0,11g

0%

Proteínas

13g

18%

Gorduras totais

7,5g

14%

Gorduras saturadas

1,3g

6%

Gorduras trans

0g

**

Fibra alimentar

0g

0%

745mg

31%

Sódio

*Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo
das suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.

Linguiça Suína Defumada

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

%VD*

Quantidade por porção

100%

carne

Ideal para cozinhar e consumir como aperitivo, a linguiça
é elaborada apenas com carne suína e temperada com
especiarias selecionadas. Além de muito saborosa, possui
baixo teor de gordura.

Valor energético
Carboidratos

Porção 70g (7 fatias)

125kcal=524kj

6%

0,11g

0%

Proteínas

14g

18%

Gorduras totais

7,5g

14%

Gorduras saturadas

1,3g

6%

Gorduras trans

0g

**

Fibra alimentar

0g

0%

775mg

32%

Sódio

*Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo
das suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.
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Mortadela Defumada

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

%VD*

Quantidade por porção

Produzida com carne suína e bovina, o produto possui
fragrância em que prevalecem as especiarias e o sabor
equilibrado. Ideal para ser consumido em sanduíches e
recheios.

Valor energético

Porção 50g (3 fatias)

138kcal=577kj

7%

Carboidratos

2,0g

1%

Proteínas

7,2g

10%

Gorduras totais

11g

20%

Gorduras saturadas

2,4g

11%

Gorduras trans

0g

**

Fibra alimentar

0g

0%

590mg

25%

Sódio

*Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo
das suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.
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Costela Defumada de Suíno

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

%VD*

Quantidade por porção

Ideal para acompanhar feijoadas, risotos e sopas, a
costela defumada Ruppenthal é temperada com sal, alho,
especiarias e fica marinando por alguns dias. Logo após, é
defumada por cerca de 11 horas.

Valor energético

Porção 100g (5 fatias)

379kcal=1587kj

19%

Carboidratos

0,1g

0%

Proteínas

28g

39%

Gorduras totais

29g

53%

Gorduras saturadas

8,3g

38%

Gorduras trans

0g

**

Fibra alimentar

0g

0%

1938mg

81%

Sódio

*Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo
das suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.
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Bacon Defumado

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Versátil e unânime em diversas receitas, o bacon
Ruppenthal é defumado na medida certa. Feito a partir
da carne extraída da barriga suína e temperada com sal
e outras especiarias o produto contém características
especiais de sabor e consistência.

%VD*

Quantidade por porção
Valor energético

Porção 100g (5 fatias)

276kcal=1156kj

14%

Carboidratos

0,1g

0%

Proteínas

29g

39%

Gorduras totais

17g

31%

Gorduras saturadas

3,9g

18%

Gorduras trans

0g

**

Fibra alimentar

0g

0%

1928mg

80%

Sódio

*Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo
das suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.
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Copa Defumada de Suíno

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

%VD*

Quantidade por porção

Preparada com um dos cortes mais nobres do suíno, o
lombo, a copa defumada Ruppenthal não contém
gordura. Condimentada com sal, pimenta, cravo e outras
ervas aromáticas, é defumada por cerca de 10 horas.
Perfeito para compor tábuas de frios, aperitivos e lanches.

Valor energético

Porção 50g (3 fatias)

74kcal=309kj

4%

Carboidratos

0g

0%

Proteínas

13g

17%

Gorduras totais

2,2g

4%

0,76g

3%

Gorduras trans

0g

**

Fibra alimentar

0g

0%

646mg

27%

Gorduras saturadas

Sódio

*Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo
das suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.
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Linguiça de Carne Suína (Salsichão)

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

100%

carne
12

O acompanhamento perfeito para o seu churrasco.
Produzida inteiramente com carne e especiarias, a
linguiça de carne suína Ruppenthal possui tempero
suave e equilibrado que evidencia o sabor e assegura
mais suculência à linguiça. Pode ser assada em espeto
simples, duplo ou na grelha.

%VD*

Quantidade por porção
Valor energético

Porção 50g (1/2 fatias)

105kcal=440kj

5%

Carboidratos

0,45g

0%

Proteínas

7,9g

11%

Gorduras totais

7,8g

14%

Gorduras saturadas

1,5g

6%

Gorduras trans

0g

**

Fibra alimentar

0g

0%

477mg

20%

Sódio

*Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo
das suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.

Linguiça
Linguiça de Carne Suína
Suína (Frescal)
(Frescal)

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

%VD*

Quantidade por porção

100%

carne

Ideal para acompanhar assados, conta com pedaços de
pernil em sua formulação. Preparada com tempero
especial e ingredientes selecionados, a linguiça de carne
suína Ruppenthal é um produto super suculento e com
baixíssimo teor de gordura.

Valor energético

Porção 50g (1/2 fatias)

105kcal=440kj

5%

Carboidratos

0,45g

0%

Proteínas

7,9g

11%

Gorduras totais

7,8g

14%

Gorduras saturadas

1,5g

6%

Gorduras trans

0g

**

Fibra alimentar

0g

0%

477mg

20%

Sódio

*Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo
das suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.
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Torresmo

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção 25g (2 colheres de sopa)

%VD*

Quantidade por porção

Preparado com carne e gordura suína, o torresmo é uma
das iguarias mais saboreadas da culinária alemã e italiana.
Ideal para acompanhar um bom café da tarde, sua textura
macia convida à degustação.

Valor energético
Carboidratos
Proteínas

135kcal=440kj

7%

0g

0%

2,3g

3%

Gorduras totais

14g

25%

Gorduras saturadas

5,5g

25%

Gorduras trans

0g

**

Fibra alimentar

0g

0%

248mg

10%

Sódio

*Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo
das suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.
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Morcela Branca

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção 100g (1/2 unidade)

%VD*

Quantidade por porção

Um embutido com carne, tempero natural e outras
especiarias. Apresenta uma textura macia e um intenso
sabor. Pode ser servida assada, cozida ou fria.

Valor energético
Carboidratos

155kcal=649kj

8%

0,26g

0%

Proteínas

17g

22%

Gorduras totais

9,2g

17%

Gorduras saturadas

2,8g

13%

Gorduras trans

0g

**

Fibra alimentar

0g

0%

1100mg

46%

Sódio

*Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo
das suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.
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Salsicha Bock

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção 50g (1/2 unidade)

%VD*

Quantidade por porção

A verdadeira salsicha bock. Produzida através de uma
receita trazida pelos Embutidos Ruppenthal diretamente
da Alemanha. É ideal para aperitivos, panchos e hot dogs.
Sua maciez e a suculência estão na combinação
equilibrada de carnes e especiarias.

Valor energético

142kcal=592kj

7%

Carboidratos

0,90g

0%

Proteínas

7,4g

10%

Gorduras totais

12g

22%

Gorduras saturadas

2,4g

11%

Gorduras trans

0g

**

Fibra alimentar

0g

0%

400mg

17%

Sódio

*Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo
das suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.
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Salsicha Bock com Queijo

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção 50g (1/2 unidade)

%VD*

Quantidade por porção

Além do tradicional sabor, agora, a salsicha bock conta
com suculentos pedaços de queijo colonial em sua
composição, que derretem ao serem aquecidos. Recém
lançada, a salsicha bock com queijo Ruppenthal atrai a
todos que a experimentam.

Valor energético

148kcal=621kj

7%

Carboidratos

2,8g

1%

Proteínas

7,0g

9%

Gorduras totais

12g

22%

Gorduras saturadas

2,6g

12%

Gorduras trans

0g

**

Fibra alimentar

0g

0%

563mg

23%

Sódio

*Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo
das suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.
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Banha 1,5Kg

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção 10g (1 colher de sopa)

%VD*

Quantidade por porção

Utilizada para preparar os mais variados pratos e conferir
sabor único às receitas, a banha de porco é uma exceletne
opção para quem busca uma alternativa ao tradicional
óleo de soja.

Valor energético

90kcal=377kj

4%

Carboidratos

0g

0%

Proteínas

0g

0%

Gorduras totais

10g

18%

Gorduras saturadas

4,1g

19%

Gorduras trans

0g

**

Fibra alimentar

0g

0%

0,71mg

0%

Sódio

*Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo
das suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.

18

Costela Resfriada de Suíno

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção 100g (1 bife médio)

%VD*

Quantidade por porção

Por sua textura macia e suculenta, é perfeita assada ou
grelhada, agradando até os mais exigentes paladares.
Proveniente de granja própria, com controle total da
cadeia produtiva, as carnes Ruppenthal atendem os mais
rígidos sistemas de qualidade.

Valor energético

186kcal=778kj

9%

Carboidratos

0g

0%

Proteínas

20g

27%

Gorduras totais

11g

20%

Gorduras saturadas

4,7g

21%

Gorduras trans

0g

**

Fibra alimentar

0g

0%

102mg

4%

Sódio

*Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo
das suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.
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Lombo Resfriado de Suíno

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção 100g (1 bife médio)

%VD*

Quantidade por porção

Se você busca um acompanhamento leve para suas
refeições, o lombo é a escolha certa. Pode ser fatiado de
maneiras diferentes e oferece inúmeras alternativas de
preparo. Vindas de granja própria, as carnes Ruppenthal
atendem os mais rígidos sistemas de qualidade.

Valor energético

176kcal=735kj

9%

Carboidratos

0g

0%

Proteínas

23g

30%

Gorduras totais

13g

24%

Gorduras saturadas

5,8g

26%

Gorduras trans

0g

**

Fibra alimentar

0g

0%

53mg

2%

Sódio

*Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo
das suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.

20

Osso Suíno

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção 50g (1 pedaço)

%VD*

Quantidade por porção

Proveniente de granja própria, com controle total da
cadeia produtiva, as carnes Ruppenthal atendem os mais
rígidos sistemas de qualidade.

Valor energético
Carboidratos

140kcal=590kj

9%

0g

0%

Proteínas

8,5g

11%

Gorduras totais

12g

22%

Gorduras saturadas

4,5g

20%

Gorduras trans

0g

**

Fibra alimentar

0g

0%

50mg

2%

Sódio

*Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo
das suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.
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Pernil Suíno

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção 100g (1 bife médio)

%VD*

Quantidade por porção

Perfeito para receitas mais elaboradas, o pernil suíno é
uma carne leve e extremamente macia. Proveniente de
granja própria, com controle total da cadeia produtiva, as
carnes Ruppenthal atendem os mais rígidos sistemas de
qualidade.

Valor energético

186kcal=778kj

9%

Carboidratos

0g

0%

Proteínas

20g

27%

Gorduras totais

11g

20%

Gorduras saturadas

4,7g

21%

Gorduras trans

0g

**

Fibra alimentar

0g

0%

102mg

4%

Sódio

*Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo
das suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.
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Paleta Suína

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção 100g (1 bife médio)

%VD*

Quantidade por porção

De preparo versátil, a paleta suína é uma ótima opção
para pratos mais dinâmicos e do dia a dia. Proveniente de
granja própria, com controle total da cadeia produtiva, as
carnes Ruppenthal atendem os mais rígidos sistemas de
qualidade.

Valor energético

186kcal=778kj

9%

Carboidratos

0g

0%

Proteínas

20g

27%

Gorduras totais

11g

20%

Gorduras saturadas

4,7g

21%

Gorduras trans

0g

**

Fibra alimentar

0g

0%

102mg

4%

Sódio

*Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo
das suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.
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Filé Suíno

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção 100g (1 bife médio)

%VD*

Quantidade por porção

Saboroso e versátil, o filé é uma peça que permite uma
exploração culinária muito vasta. Proveniente de granja
própria, com controle total da cadeia produtiva, as carnes
Ruppenthal atendem os mais rígidos sistemas de
qualidade.

Valor energético

176kcal=735kj

9%

Carboidratos

0g

0%

Proteínas

23g

30%

Gorduras totais

13g

24%

Gorduras saturadas

5,8g

26%

Gorduras trans

0g

**

Fibra alimentar

0g

0%

53mg

2%

Sódio

*Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo
das suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.
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Sobrepaleta Suína (Nuca)

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção 100g (1 bife médio)

%VD*

Quantidade por porção

O corte proporciona muito sabor quando cozido,
podendo ser servido com batatas, molhos e massas.
Proveniente de granja própria, com controle total da
cadeia produtiva, as carnes Ruppenthal atendem os mais
rígidos sistemas de qualidade.

Valor energético

176kcal=735kj

9%

Carboidratos

0g

0%

Proteínas

23g

30%

Gorduras totais

13g

24%

Gorduras saturadas

5,8g

26%

Gorduras trans

0g

**

Fibra alimentar

0g

0%

53mg

2%

Sódio

*Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo
das suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.
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(54) 3285.1858
ruppenthal.com.br
escritorio@ruppenthal.com.br
ruppenthalembutidos
@ruppenthalembutidos
(54) 98432-8828

