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Saudável e sustentável

Saboroso 
e nutritivo 

O Amendoim Coplana é um produto selecionado, 
que atende à grande indústria alimentícia do Brasil 
e exterior. 

Centenas de famílias de agricultores dedicam-se às 
lavouras de amendoim, gerando empregos, renda 
e desenvolvendo o campo e as cidades. 

Todo este trabalho é realizado de forma 
sustentável. O amendoim é produzido em rotação 
com cana-de-açúcar, com boas práticas agrícolas, 
respeitando o ser humano e o meio ambiente. 

Cuidamos de tudo para entregar o 
melhor para o consumidor!

O amendoim é um 
alimento saudável, que dá 
energia e possui diversos 
nutrientes fundamentais 
para o organismo. É um 
produto naturalmente sem 
colesterol. Possui omega-3, 
6 e 9, magnésio, cálcio, 
vitamina E, vitaminas do 
complexo B, selênio, gorduras 
monoinsaturadas, ferro, ácido 
fólico, fósforo, potássio e fibras. 
É utilizado por pessoas que 
praticam esportes e também 
desejam uma dieta saudável.
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Jaboticabal 
Capital do 
Amendoim

O trabalho dos produtores 
e da Cooperativa Coplana 
é reconhecido. A cidade de 
Jaboticabal/SP, onde está 
localizada a Unidade de Grãos da 
Coplana e onde é beneficiado o 
Amendoim Coplana, recebeu o 
título de Capital do Amendoim 
no Estado de São Paulo (Lei nº 
16.640, de 05 de janeiro de 2018). 
Os produtores comemoraram e 
sentem grande orgulho de mais 
uma conquista. 

Produto com selo de qualidade 
O Amendoim Coplana é certificado pelo BRC (British Retail 
Consortium), em Grau AA, mais alta nota da certificação. 
É membro do Sedex (banco de dados mundial para a 
transparência das corporações), faz parte do programa Nestlé 
Responsible Sourcing e tem a certificação Kosher (com padrões 
determinados pela comunidade judaica).

O Amendoim Coplana também tem o selo Qualidade 
Certificada Programa Pró-Amendoim, da ABICAB (Associação 
Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas). 
Lançado há 18 anos, este programa é responsável por garantir 
a segurança dos produtos aos consumidores. 

Em mais uma conquista, a Coplana passou a atender a um 
novo mercado, quanto à produção de alimentos considerados 
puros de acordo com os preceitos do Islã. Com o selo Halal, a 
Unidade de Grãos está apta para o fornecimento de amendoim 
para todos os países que possuem comunidades muçulmanas, 
incluindo os do Golfo Pérsico.
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