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Inspirada na autenticidade
das receitas tradicionais portuguesas,
aliada a um design moderno e atraente,
a NOFORK é uma marca portuguesa
concebida para o mercado dos hotéis,
empresas e eventos de referência
nos cenários nacionais e internacionais.

Inspired by the authenticity
of Portuguese traditional recipes,
combined with a modern and attractive
design, NOFORK is a Portuguese brand
designed for hotels and business market
and reference events in the national
and international scenarios.

Embalagens atraentes, que combinam
com ambientes de luxo e sofisticação,
cujos produtos surpreendem
pela qualidade e diversidade.

Attractive packages that combine with
luxury and sophistication environments,
whose products surprised by the quality
and diversity.

Queremos fazer parte da vossa vida,
porque você gosta de vivê-la ao máximo...

We want to be part of your life,
because you love to live it up...

TURN IT UP FOR CHANGE

Design
Idealizámos um packaging atraente,
elegante, sofisticado e híbrido,
que se adapta a cada ambiente.
We designed an attractive packaging,
elegant, sophisticated and hybrid,
that suits in every ambient.

Affordable
Acreditamos que há certos luxos
que podem ser acessíveis.
We believe that there are certain luxuries
that can be affordable.

Authentic

To Be Seen

We created the best recipes of the most
authentic and genuine side of Portugal.

We know that what is beautiful
is to be seen. Show it!

Criámos as melhores receitas do lado
mais autêntico e genuíno de Portugal.

Pensamos que o que é bonito
é para estar à vista. Mostre!

SWEET

Biscoitos artesanais de chocolate preto,
levemente crocantes,
envoltos em açúcar.
Handmade biscuits, dark chocolate,
slightly crunchy, coated in powdered sugar.

Peso líquido:
Net weight:

75g

Preço:*
Priçe:*
P.V.P:**
P.V.P:**

1,40€
2,60€

INGREDIENTES:

Chocolate, açúcar mascavado, farinha de trigo,
fermento em pó, manteiga, ovo e açúcar.
Contém alérgenos.

INGREDIENTS:

Dark chocolate, brown sugar, wheat flour, 
baking powder, butter, egg and powdered sugar.
Allergens included.
Medida:
Box size:

75x75x75mm

*PREÇO HORECA Acresce Iva à taxa legal em vigor / Transporte não incluído
**P.V.P. RECOMENDADO O cliente não poderá ter os produtos à venda abaixo do Preço de Venda ao Público Recomendado

Chocolate 
Crinckle

Biscoitos artesanais de manteiga 
de amendoim, finos e amanteigados, 
com amendoins crocantes.
Handmade biscuit, peanut butter,
thin and chewy, with roasted peanuts.
Peso líquido:
Net weight:

75g

Preço:*
Priçe:*
P.V.P:**
P.V.P:**

1,40€
2,60€

INGREDIENTES:

Manteiga de amendoim, açúcar, farinha de trigo,
fermento, manteiga, ovo e amendoim.
Contém alérgenos. Pode conter vestígios de frutos
de casca rija, amendoim, sésamo, sulfitos e glúten.

INGREDIENTS:

Peanut butter, sugar, wheat flour, baking powder, 
butter, egg and peanut.Allergens included. May contain
traces of nuts, p
 eanuts, sesame, sulphites and gluten.
Medida:
Box size:

75x75x75mm

*PREÇO HORECA Acresce Iva à taxa legal em vigor / Transporte não incluído
**P.V.P. RECOMENDADO O cliente não poderá ter os produtos à venda abaixo do Preço de Venda ao Público Recomendado

Peanut
Butter
Cookies

Biscoitos artesanais de aveia e passas,
super crocantes e espessos.
Handmade biscuit, oatmeal and raisins,
crunchy and thick.
Peso líquido:
Net weight:

75g

Preço:*
Priçe:*
P.V.P:**
P.V.P:**

1,40€
2,60€

INGREDIENTES:

Flocos de aveia, passas, açúcar, farinha integral,
fermento, manteiga, ovo e sal. 
Contém alérgenos.

INGREDIENTS:

Oat flakes, raisins, powdered sugar, wholemeal
flour, baking powder, butter, egg and salt.
Allergens included.
Medida:
Box size:

75x75x75mm

*PREÇO HORECA Acresce Iva à taxa legal em vigor / Transporte não incluído
**P.V.P. RECOMENDADO O cliente não poderá ter os produtos à venda abaixo do Preço de Venda ao Público Recomendado

Oatmeal
& Raisins
Cookies

Biscoitos artesanais de côco, 
densos e estaladiços.
Handmade coconut biscuits, 
thick and crispy.

Peso líquido:
Net weight:

75g

Preço:*
Priçe:*
P.V.P:**
P.V.P:**

1,40€
2,60€

INGREDIENTES:

Côco ralado, açúcar, farinha de trigo, 
fermento, manteiga, ovo e sal.
Contém alérgenos.

INGREDIENTS:

Shredded coconut, sugar, wheat flour, 
baking powder, butter, egg and salt.
Allergens included.
Medida:
Box size:

75x75x75mm

*PREÇO HORECA Acresce Iva à taxa legal em vigor / Transporte não incluído
**P.V.P. RECOMENDADO O cliente não poderá ter os produtos à venda abaixo do Preço de Venda ao Público Recomendado

Coconut
Cookies

Biscoitos artesanais de gengibre, 
densos e secos.
Handmade ginger biscuit,
thick and dried.

Peso líquido:
Net weight:

75g

Preço:*
Priçe:*
P.V.P:**
P.V.P:**

1,40€
2,60€

INGREDIENTES:

Gengibre, açúcar, farinha de trigo, fermento,
manteiga e ovo.Contém alérgenos.

INGREDIENTS:

Powdered ginger, sugar, wheat flour, baking powder,
butter and egg. Allergens included.

Medida:
Box size:

75x75x75mm

*PREÇO HORECA Acresce Iva à taxa legal em vigor / Transporte não incluído
**P.V.P. RECOMENDADO O cliente não poderá ter os produtos à venda abaixo do Preço de Venda ao Público Recomendado

Ginger
Crinckle

Macadâmia caramelizada.

Peso líquido:
Net weight:

60g

Preço:*
Priçe:*
P.V.P:**
P.V.P:**

2,15€
3,90€

INGREDIENTES:

Macadâmia e açucar.Pode conter vestígios
de frutos de casca rija, amendoim, sésamo,
sulfitos e glúten.

INGREDIENTS:

Macadamia nuts and sugar. May contain traces
of nuts, peanuts, sesame, sulphites and gluten.

Medida:
Box size:

75x75x75mm

*PREÇO HORECA Acresce Iva à taxa legal em vigor / Transporte não incluído
**P.V.P. RECOMENDADO O cliente não poderá ter os produtos à venda abaixo do Preço de Venda ao Público Recomendado

Toffee
Glazed
Macadamia
Nuts

Sortido de gomas.
Assortment of gummi candies.
Peso líquido:
Net weight:

60g

Preço:*
Priçe:*
P.V.P:**
P.V.P:**

1,60€
2,80€

INGREDIENTES:

Xarope de glucose, açúcar, gelificante, gelatina,
pectina, água, amido modificado, acidificantes:
E-330, E270. Maltodextrina, r egulador de acidez:
E-325, aromatizantes, concentrado de frutas e
preparação de extractos vegetais, gordura vegetal,
agentes d
 e revestimento: E-903, óleo vegetal, corantes:
E100, E120, E133, E160c, E171 . Pode conter vestígios de
frutos de casca rija, a
 mendoim, sésamo, sulfitos e glúten.

INGREDIENTS:

Glucose syrup, sugar, gelling, gelatin, pectin, water,
modified starch, a
 cidifying: E-330, E270. Maltodextrin,
acidity regulator: E-325, f lavorings, fruit concentrate and
preparation of vegetal extracts, vegetal fat, coating agents:
E-903, vegetal oil, dyes: E100, E120, E133, E160c, E171. May
contain traces of nuts, peanuts, sesame, sulphites and gluten.
Medida:
Box size:

75x75x75mm

*PREÇO HORECA Acresce Iva à taxa legal em vigor / Transporte não incluído
**P.V.P. RECOMENDADO O cliente não poderá ter os produtos à venda abaixo do Preço de Venda ao Público Recomendado

Gummi
Candies

SALTY

Cajú frito com sal.

Peso líquido:
Net weight:

60g

Preço:*
Priçe:*
P.V.P:**
P.V.P:**

2,15€
3,60€

INGREDIENTES:

Cajú, óleo e sal.Pode conter vestígios de frutos
de casca rija, amendoim, sésamo, sulfitos e glúten.

INGREDIENTS:

Cashew, vegetable oil and salt.May contain traces
of nuts, peanuts, sesame, sulphites and gluten.

Medida:
Box size:

75x75x75mm

*PREÇO HORECA Acresce Iva à taxa legal em vigor / Transporte não incluído
**P.V.P. RECOMENDADO O cliente não poderá ter os produtos à venda abaixo do Preço de Venda ao Público Recomendado

Salty
Fried 
Cashew

Amendoim picante.

Peso líquido:
Net weight:

60g

Preço:*
Priçe:*
P.V.P:**
P.V.P:**

1,35€
2,50€

INGREDIENTES:

Amendoim, óleo vegetal, sal e piri-piri. 
Pode conter vestígios de frutos de casca rija,
amendoim, sésamo, sulfitos e glúten.

INGREDIENTS:

Peanuts, vegetal oil, salt and spice. May contain traces
of nuts, peanuts, sesame, sulphites and gluten.

Medida:
Box size:

75x75x75mm

*PREÇO HORECA Acresce Iva à taxa legal em vigor / Transporte não incluído
**P.V.P. RECOMENDADO O cliente não poderá ter os produtos à venda abaixo do Preço de Venda ao Público Recomendado

Spicy
Peanut s

Amendoim com sal.

Peso líquido:
Net weight:

60g

Preço:*
Priçe:*
P.V.P:**
P.V.P:**

1,35€
2,50€

INGREDIENTES:

Amendoim, óleo vegetal e sal. 
Pode conter vestígios de frutos de casca rija,
amendoim, sésamo, sulfitos e glúten.

INGREDIENTS:

Peanuts, vegetal oil and salt. M
 ay contain traces
of nuts, peanuts, sesame, sulphites and gluten.

Medida:
Box size:

75x75x75mm

*PREÇO HORECA Acresce Iva à taxa legal em vigor / Transporte não incluído
**P.V.P. RECOMENDADO O cliente não poderá ter os produtos à venda abaixo do Preço de Venda ao Público Recomendado

Salty
Peanut s

CHOCOLATE

As melhores trufas de chocolate branco
Belga, recheadas com maracujá,
envoltas em açúcar.
Finest Belgium white chocolate truffles,
stuffed with passion fruit, wrapped
in powdered sugar.
Peso líquido:
Net weight:

90g

Preço:*
Priçe:*
P.V.P:**
P.V.P:**

4,10€
7,50€

INGREDIENTES:

Chocolate branco Belga, polpa de maracujá,
limão, manteiga, açúcar, amido de milho e sal.
Contém alérgenos.

INGREDIENTS:

Finest Belgian white chocolate, passion fruit
coulli,lemon, butter, powdered sugar, corn starch
and salt. Allergens included.
Medida:
Box size:

75x75x75mm

*PREÇO HORECA Acresce Iva à taxa legal em vigor / Transporte não incluído
**P.V.P. RECOMENDADO O cliente não poderá ter os produtos à venda abaixo do Preço de Venda ao Público Recomendado

White 
Chocolate 
& Passion Fruit
Truffles

As melhores trufas de chocolate preto
Belga, recheadas com ganache
de Vinho do Porto.
Finest Belgium dark chocolate truffles,
stuffed with Porto Wine ganache.
Peso líquido:
Net weight:

90g

3,55€
6,50€

Preço:*
Priçe:*
P.V.P:**
P.V.P:**

INGREDIENTES:

Chocolate preto Belga, Vinho do Porto, 
açúcar e chocolate preto.Contém alérgenos.

INGREDIENTS:

Finest Belgian dark chocolate, Porto Wine,
chocolate créme, butter, sugar, dark chocolate
powder and salt. Allergens included.
Medida:
Box size:

75x75x75mm

*PREÇO HORECA Acresce Iva à taxa legal em vigor / Transporte não incluído
**P.V.P. RECOMENDADO O cliente não poderá ter os produtos à venda abaixo do Preço de Venda ao Público Recomendado

Dark 
Chocolate
& Port Wine
Truffles

SPECIAL’S

Biscoitos artesanais de chocolate preto,
levemente crocantes,
envoltos em açúcar.
Handmade biscuits, dark chocolate,
slightly crunchy, coated in powdered sugar.

Peso líquido:
Net weight:

190g

2,75€
5,00€

Preço:*
Priçe:*
P.V.P:**
P.V.P:**

INGREDIENTES:

Chocolate, açúcar mascavado, farinha de trigo,
fermento em pó, manteiga, ovo e açúcar.
Contém alérgenos.

INGREDIENTS:

Dark chocolate, brown sugar, wheat flour, 
baking powder, butter, egg and powdered sugar.
Allergens included.
Medida:
Box size:

75x150x75mm

*PREÇO HORECA Acresce Iva à taxa legal em vigor / Transporte não incluído
**P.V.P. RECOMENDADO O cliente não poderá ter os produtos à venda abaixo do Preço de Venda ao Público Recomendado

Chocolate 
Crinckle

Biscoitos artesanais de manteiga,
levemente crocantes e suaves.
Handmade butter cookies,
thick and smooth.

Peso líquido:
Net weight:

190g

2,75€
5,00€

Preço:*
Priçe:*
P.V.P:**
P.V.P:**

INGREDIENTES:

Manteiga, açúcar, leite, farinha de trigo, 
fermento e ovo. Contém alérgenos.

INGREDIENTS:

Butter, sugar, milk, wheat flour, baking powder
and egg. Allergens included.

Medida:
Box size:

75x150x75mm

*PREÇO HORECA Acresce Iva à taxa legal em vigor / Transporte não incluído
**P.V.P. RECOMENDADO O cliente não poderá ter os produtos à venda abaixo do Preço de Venda ao Público Recomendado

Butter 
Cookies

Biscoitos artesanais de massa folhada,
leves, amanteigados e crocantes.
Handmade puff pastry cookies, light,
buttery and crunch.
Peso líquido:
Net weight:

150g

2,75€
5,00€

Preço:*
Priçe:*
P.V.P:**
P.V.P:**

INGREDIENTES:

Farinha de trigo, manteiga, água, açúcar e sal.
Contém alérgenos.

INGREDIENTS:

Wheat flour, butter, water, sugar and salt.
Allergens included.

Medida:
Box size:

75x150x75mm

*PREÇO HORECA Acresce Iva à taxa legal em vigor / Transporte não incluído
**P.V.P. RECOMENDADO O cliente não poderá ter os produtos à venda abaixo do Preço de Venda ao Público Recomendado

Butterfly 
Puff
Cookies

Biscoitos artesanais de limão, 
levemente crocantes e suaves.
Handmade lemon cookies,
thick and smooth.
Peso líquido:
Net weight:

190g

2,75€
5,00€

Preço:*
Priçe:*
P.V.P:**
P.V.P:**

INGREDIENTES:

Manteiga, açúcar, limão, leite, farinha de trigo,
fermento e ovo. Contém alérgenos.

INGREDIENTS:

Butter, sugar, lemon, milk, wheat flour, baking powder
and egg. Allergens included.

Medida:
Box size:

75x150x75mm

*PREÇO HORECA Acresce Iva à taxa legal em vigor / Transporte não incluído
**P.V.P. RECOMENDADO O cliente não poderá ter os produtos à venda abaixo do Preço de Venda ao Público Recomendado

Lemon 
Pretzel 
Cookies

COFFEE

Jamaica
Blue Mountain
O melhor café do mundo
Finest world coffee

Caixa
Box

2un.
Medida:
Box size:

Preço*:
Price*:

9,90€

132x72x43mm

Compatível com Nespresso
Compatible with Nespresso

* Acresce Iva à taxa legal em vigor / Transporte não incluído

Jamaica
Blue Mountain
O melhor café do mundo
Finest world coffee

Caixa
Box

Preço*:
Price*:

9un. 29,90€
Medida:
Box size:

200x200x75mm

Compatível com Nespresso
Compatible with Nespresso

* Acresce Iva à taxa legal em vigor / Transporte não incluído

TRAYS

Be
The
First
Tabuleiro Plexicor Mineral
[3 Caixas]
Mineral Plexicor Tray
[3 boxes]

Redeem
Your
Dream
Tabuleiro Plexicor Mineral
[6 Caixas]
Mineral Plexicor Tray
[6 boxes]

Suit
it
Up
Tabuleiro Plexicor Mineral
Mineral Plexicor Tray

Let
it
Glow
Tabuleiro Acrílico RGB
Acrylic RGB Tray

Revel
in
Laziness
Tabuleiro de Cama
Bed Tray

TRAYS
Be
The First

Redeem
Suit it
Your Dream Up

Let it
Glow

Revel
In Laziness

Tabuleiro Plexicor Mineral
[3 Caixas]
Mineral Plexicor Tray
[3 Boxes]

Tabuleiro Plexicor Mineral
[6 Caixas]
Mineral Plexicor Tray
[6 Boxes]

Tabuleiro Acrílico RGB
Acrylic RGB Tray

Tabuleiro de Cama
Bed Tray

P.V.P. desde:
P.V.P. from:

*

48€

P.V.P. desde:
P.V.P. from:

*

60€

Tabuleiro Plexicor Mineral
Mineral Plexicor Tray

P.V.P. desde:
P.V.P. from:

*

88€

P.V.P. desde:
P.V.P. from:

*

150€

P.V.P. desde:
P.V.P. from:

*

80€

BRANCO MATE
MATTE WHITE

BRANCO MATE
MATTE WHITE

BRANCO MATE
MATTE WHITE

BRANCO FROST
FROSTWHITE

ACRÍLICO CRISTAL
CRYSTAL ACRYLIC

Poderá ser personalizado com
gravação de logo a laser ou vinil.
O design e medidas dos tabuleiros
podem ser personalizáveis de acordo
com as suas preferências.
May be customized with your laser
or vinyl logo. The design and measures
of the trays can be customized
according to your preferences.

Poderá ser personalizado com
gravação de logo a laser ou vinil.
O design e medidas dos tabuleiros
podem ser personalizáveis de acordo
com as suas preferências.
May be customized with your laser
or vinyl logo. The design and measures
of the trays can be customized
according to your preferences.

Poderá ser personalizado com
gravação de logo a laser ou vinil.
O design e medidas dos tabuleiros
podem ser personalizáveis de acordo
com as suas preferências.
May be customized with your laser
or vinyl logo. The design and measures
of the trays can be customized
according to your preferences.

Controla a luz e ambiente do teu
quarto com o teu smartphone, com
app dedicada, através de Bluetooth.
O design e medidas dos tabuleiros
podem ser personalizáveis de acordo
com as suas preferências.
Controls the light and environment
of your room through your smartphone
with a dedicated app via Bluetooth.
The design and measures of the trays
can be customized according
to your preferences.

Poderá ser personalizado com
gravação de logo a laser ou vinil.
O design e medidas dos tabuleiros
podem ser personalizáveis de acordo
com as suas preferências.
May be customized with your laser
or vinyl logo. The design and measures
of the trays can be customized
according to your preferences.

Medida:
Box size:

242x93x40x6mm

Medida:
Box size:

242x167x40x6mm

*Os valores dependem das quantidades encomendadas. *Prices may vary according to quantities ordered.

Medida:
Box size:

317x317x40x6mm

Medida:
Box size:

410x315x70x3mm

Medida:
Box size:

317x317x40x6mm

info@nofork.pt +351 962 815 186

