


Somando mais de 60 anos de história, com 

origem italiana, porém 100% brasileira, a Marvi 

conquistou o seu espaço no mercado por meio 

de sua qualidade e de sua constante busca pela 

inovação sustentável. Hoje, é a maior indústria 

de produtos para sorvete da América Latina e 

uma das maiores do mundo. 



Irresistível, crocante, adocicada e 

saborosa, a linha de casquinhas da 

Marvi foi feita para acompanhar 

sorvetes e sobremesas em geral,

com qualidade em cada pedacinho. 

Biscoito Doce Mix
Biscoito Doce
Chocolate

Kibbles Baunilha

Biscoito Doce



Casquinha pensada e preparada 

especialmente para o público que evita 

alto teor de açúcar. Leve, deliciosa e 

perfeita para saborear sem medo. 

Sweetlev
Bimbo Gold*

*Biscoitos Bimbo disponíveis em três versões: Bimbo, Bimbo Gold e Bimbo Moreninha

CasquinhaCup 35mlBiscoito Extra Zero



Maior, a família Cascão oferece uma

variedade de opções, sendo todas

adocicadas na medida certa para

acompanharem sorvetes e outras sobremesas.

Cascão
Kid Cascão Chocolate

Kid Cascão Mix

Cascão Piccolo

Kid Cascão



Saborosas, resistentes e sustentáveis,

fabricadas em maior proporção para 

que caibam mais sorvetes e outros 

tipos de sobremesas.Cestinhas
Cestinha Crocante

Cestinha
Bowl 100 ml

Cestinha 
Bowl 300 ml

e  B o w l s



Estilosa e inovadora, perfeita para 

os apaixonados por chocolate. Uma 

linha completa e repleta de muitas 

novidades e sabores. 

blackL i n h a
Cestinha 
Bowl 300 ml

Cestinha
Bowl 100ml

Kibbles Black

Biju Black

Cascão Piccolo

Kid Cascão

Casquinha



CaféCup
100% sustentável e comestível, o 

CaféCup e as CasquinhasCup são 

opções deliciosas para se apreciar 

bebidas quentes e geladas. Além 

disso, evita-se o descarte. 

CasquinhaCup 130ml

CaféCup

CasquinhaCup 50ml



Bijus Crocantes, de diversos sabores e,

ainda, com a opção do acompanhamento 

de recheio. Os Bijus da Marvi foram

feitos para compor o seu milk-shake

ou as suas sobremesas diversas

de forma irresistível e sustentável. 

Casquinha
Decorativa

Biju Shake

Mais de seis 
sabores com
e sem recheio



Consistente, a nossa linha de caldas

e coberturas é composta por variados

sabores, que agradam a diferentes

paladares. Vai ser difícil escolher apenas uma!

mais de 30 sabores
de coberturas



Acessórios Granulados, farofas, 

crocantes e muito mais!

Acessórios diversos para 

deixar a sua sobremesa 

ainda mais completa e 

saborosa.

Granulado
Chocolate

Crocante 
Amendoim



S k i m o
Coberturas

Coberturas com grande 

rendimento, prontas para 

consumo, dando crocância

e ainda mais sabor a sorvetes

e a sobremesas em geral. 

Cobertura Skimo



e  M e s c l a s
Recheios Para cobrir, decorar e dar mais 

sabor a bolos, tortas, sorvetes e 

outras variadas sobremesas. 



Cremosa, uma novidade 

deliciosa para finalizar sorvetes, 

gelatos e outras sobremesas.



B a s e s ,  e m u l s i f i c a n t e s  e

Estabilizantes

Produtos fabricados com 

os ingredientes na medida 

certa para proporcionar cor, 

textura, consistência e sabor 

a picolés e a massas.

Mais de 30 sabores de bases para 

massas e picolés base leite e base 

água, além de uma linha completa 

de estabilizantes e emulsificantes, 

tanto para linha artesanal quanto 

industrial.



Confeitaria
Mais consistência, sabor e 

qualidade. Produtos diversos 

para você acrescentar e 

decorar durante o preparo de 

doces e sobremesas diversas.

variedade de produtos como:
Chantili 
Creme Confeiteiro
Açúcar de Confeiteiro
Granulados
Açúcares coloridos
Fondant
Glucose
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