
Edamame 
O aperitivo perfeito! 



O que é o 

Edamame?
Soja Verde para consumo humano colhido 

imaturo de cor verde, textura macia e 

adocicado. 

É delicioso!

Considerado Superfood por suas 

características nutricionais.
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Consumo de 

Edamame Global

O Edamame é a apresentação de soja para consumo

humano mais consumida atualmente no mundo por aliar

sabor e nutrientes.

Nos EUA 30% local e 70% importado da Asia.

03



Consumo do 

Edamame

É um aperitivo perfeito para acompanhar 

uma cerveja mas muita gente consome no 

jantar por ter baixa caloria e alto teor de 

proteína além de fácil preparo.

Edamame representa aproximadamente 

65% do volume. 
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Consumo do 

Edamame em Grãos

• Em receitas ou ingredientes.

• Representa aproximadamente 35% do nosso 

volume.

• Pode ser um sub produto do Edamame. 
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Qualidade
Metade do que é colhido é embalado com nossa

especificação de Edamame na vagem.

Especificações:

• Tamanho 160 vagens por 500 g.

• A vagem deve ser firme e um verde uniforme. 

• O grão deve ser macio e firme.

• Sabor deve ser fresco, bom sabor e adocicado.
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Defeitos: 

• Crítico (<5%):  danos causados por insetos, vagem imatura, 

vagem sem grão, descolorado, danos sérios causados por 

diversos 

• Médio (<5%): danos menores por congelamento, vagens semi 

abertas, sinais de desidratação/queimadura <5%

• Menor (<5%): danos causados por máquinas, vagens 

pequenas, vagem com um único grão dentro

Total de defeitos aceitas máximo de 10% 
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Vagens com diferentes cores 

por colheita em momentos 

diferentes.

Marcas de insetos

Vagem com pêlos.

Comemos inicialmente 

com os olhos

Péssima experiência para o consumidor final!

Qualidade



Produção

O sistema de produção para a Edamame (Soja 

Verde) é o mesmo utilizado para a soja comum, 

diferindo somente do estágio de colheita em 

diante. (Carrão - Panizzi et al., 2002).

Colheita deve ser feita no estágio R6 para ter um 

padrão de cor, sabor e textura.

Tivemos muita dificuldade com fornecimento onde sempre 

havia divergência no padrão da cor, assim afetando o sabor 

e textura a experiência do consumidor final. 

Apesar do Japão comercializar a Edamame fresco, acredito 

que a melhor maneira de armazenagem e produção é o 

produto congelado.
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Produção

Local

No Brasil existe a cultivar BRS 267 desenvolvida 

pela Embrapa e pode ser utilizada para agregar 

valor na produção de pequenos produtores.

Acredito que assim como o Estados Unidos vem investindo

em melhorar a qualidade das sementes do Edamame o Brasil

deve investir a fim de buscar uma variedade com maior

tamanho e menos pêlo. Quem sabe um dia o Brasil poderá se 

tornar um exportador de Edamame.
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Preço

varia FOB 1 a 2 dólares kg dependendo da 

qualidade.

O preço para o consumidor final no varejo é 

de aproximadamente R$ 50 o kg do 

produto, dependendo da embalagem e local 

de venda.
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Mercado 

Saudável

• Tendência mundial

• Crescimento de 2 dígitos todos os 

anos que se acentuou desde a 

pandemia

• Sem glúten, sem lactose, proteína 

adicionada…

• Proteína vegetal/meio ambiente.
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Consumo de 

Edamame no Brasil

• Edamame era apenas consumido pela comunidade 

japonesa.

• Lançamento nos restaurantes japoneses

• Degustação no varejo

• Nosso público é o brasileiro que desde o início gostou do 

sabor e características saudáveis do Edamame.
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Produtos com Edamame
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Também atendemos ao food service, principalmente 

restaurantes japoneses.

Nosso objetivo é alcançar cada vez mais a classe A, B e 

C com produtos que inspirem as pessoas a consumir 

produtos gostosos e saudáveis que chamamos de 

Comida de Verdade.

Desafio é desenvolver produtos de qualidade 

equivalente aos importados no Brasil com objetivo de 

baratear o custo e ganhar novos mercados nacionais e 

internacionais.

Uma boa penetração nos Estados 

de São Paulo e Rio de Janeiro 

além de outros estados desde o 

Sul até o Norte do Brasil.

Atendemos os grandes varejos e a 

grande maioria dos mercados 

gourmets 

Kalena está no mercado de 

2009 sendo o edamame nosso 

carro chefe desde o início.
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Desde

2009

Foco nas tendências de mercado 

internacionais que se refletem no Brasil alguns 

anos depois.

+1000 
PDV



Obrigada! 

Eilon Shrieber

eilon@kalenafoods.com.br

www.kalenafoods.com.br

Av. Angelica 2118 - CJ 103  

São Paulo SP


