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A ABICAB - Associação Brasileira da Indústria de 

Chocolates, Amendoim e Balas implementou a 

mais de 18 anos o programa Pró-Amendoim com 

o intuito de certificar a qualidade dos produtos 

derivados do amendoim, garantindo que estejam 

livres da aflatoxina.  

A aflatoxina é uma substância tóxica produzida 

por alguns tipos de fungos em amendoim e outras 

sementes oleosas, que pode causar danos à 

saúde se ingerida em grandes quantidades.  

As empresas associadas ao programa possuem o 

selo “Qualidade Certificada Pró-Amendoim- 

ABICAB” e garantem os requisitos da legislação 

em relação aos níveis de aflatoxina, produzindo 

um alimento seguro.  

Para garantir este selo de segurança, as 

empresas passam por auditoras periódicas de 

Boas Práticas de Fabricação e Análise de Perigos 

e Pontos Críticos de Controle. Trimestralmente 

amostras são coletadas aleatoriamente, nos 

pontos de vendas e analisadas por um laboratório 

de micotoxinas, credenciado pelo Ministério da 

Agricultura. 

O selo de Qualidade Certificada Pró-Amendoim se 

encontra em mais de 45% dos produtos 

comercializados. Atualmente 11 empresas 

participam no programa: Amenbra, Dori, Malta 

Rezende, Maritucs, Santa Helena e Yoki, Kuky, 

Guimarães, Jazam e Enova Foods.  

 

Busque por produtos de alta confiabilidade 

 

 

 

É de extrema importância comprar produtos e 

matérias-primas de boa qualidade, para não 

interferir negativamente no seu produto final e na 

saúde do seu cliente.  

Conheça as características dos seus ingredientes, 

produtos e principalmente, conheça os seus 

fornecedores para garantir a boa procedência das 

mercadorias e a qualidade no serviço oferecido. 

Busque por empresas idôneas, credenciadas e 

regularizadas perante a legislação. 

 

“Não basta cumprir o contrato e entregar o 

produto ou serviço contratado, tem que 

entregar com qualidade.” 

Élida Jerônimo 
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ABAD- Abicab atesta qualidade do amendoim 

vendido no Brasil. Disponível em: 

encurtador.com.br/ikwJ8  

PROAMENDOIM - Abicab reforça a importância 

do selo pró-amendoim para evitar a contaminação 

pelas aflatoxinas. Disponível em: 

encurtador.com.br/cdeD6 
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Selo Pró- Amendoim - ABICAB 


