
Fundada em 09 de agosto de 2001, a Indústria de Produtos Suínos 
Casa Velha Ltda., localizada em Vila Flores, RS, nasce com o objetivo 
de produzir embutidos e produtos de salsicharia, atendendo as normas 
e padrões legais. Visto a demanda na região por esse tipo de produto, a 
Casa Velha, nome pelo qual é mais conhecida inicia as suas atividades em 
01 de setembro de 2001. 

A empresa se diferencia pela qualidade e excelência dos produtos 
que faz. São produtos com alto valor agregado, que fazem a diferença e 
determinam a razão da escolha pelos consumidores finais.

Produzir alimentos de alto padrão de qualidade, saudáveis e seguros 
ao consumidor, são objetivos  a serem cumpridos permanentemente pela 
empresa.

O propósito maior da empresa é desenvolver produtos com rígido 
controle de qualidade que atendam as necessidades e conquistem a 
preferência dos consumidores, já que eles são à base de tudo.

A Casa Velha acredita que é possível prosperar com respeito 
ao meio ambiente utilizando de forma racional os recursos por ela 
disponibilizados, investindo em fontes de energia renováveis.

A Casa Velha tem como missão: 
- Desenvolver produtos que atendam as necessidades de seus 

clientes, proporcionando-lhes qualidade de vida.

A empresa tem como visão: 
- Ser lembrada e reconhecida pela excelência de seus produtos e 

assim tornar-se referência regional em seu segmento.
Seus objetivos visam o auto-desenvolvimento permitido a realização 

profissional de seus clientes internos além de garantir retorno esperado 
a seus proprietários. 

IND. DE PRODUTOS SUÍNOS CASA VELHA LTDA.
RSC 470 - km 165 - Vila Flores - RS

Tel.: (54) 3447.1381
Email: casavelha@hifive.com.br

Linha In Natura (Cortes Resfriados)

PERNIL SUÍNO
Cód.: 0028

COSTELA SUÍNA
Cód.: 0019

MATAMBRE
Cód.: 0023

COSTELA SUÍNA C/ CARRÉ
Cód.: 0021

PERNIL S/ OSSO
Cód.: 0029

LOMBINHO
Cód.: 0022

CARRÉ
Cód.: 0017

- CARCAÇA S/ PELE - Cód.: 0016

- FILÉ - Cód.: 0039

- PALETA C/ OSSO - Cód.: 0025

- PALETA S/ OSSO - Cód.: 0026

- PELE - Cód.: 0027

- PÉ - Cód.: 0030

- RABO - Cód.: 0031

- SOBRE PALETA - Cód.: 0035

- TORRESMO - Cód.: 0000



Fabricado com carne suína, o salsichão de lombo Casa Velha 
constitui-se em um delicioso produto. É um prato cheio para 
quem quer saborear um salsichão gostoso e suculento, de baixo 
teor de gordura. O cuidado empregado no preparo das carnes, 
juntamente com um composto de temperos garantem a ele 
características que fazem dele um produto inconfundível.

Elaborado a partir de carne de pernil suíno, o salsichão Casa 
Velha é extremamente saboroso e suculento. É uma ótima opção 
para incrementar o seu churrasco, podendo ser servido como 
aperitivo ou até mesmo na elaboração de sanduiches.

Produto nobre, elaborado somente com carnes selecionadas 
o salsichão com bacon Casa Velha é um produto gostoso e 
suculento. A  combinação das carnes suínas fresquinhas com o 
bacon garante a ele aroma e sabor inconfundíveis. 

O salsichão misto é feito a partir de carnes suínas e um 
percentual de carne bovina. Todo o processo de fabricação 
envolvendo a seleção das carnes e o composto de temperos, 
seguem os mesmos padrões das outras linhas de produtos Casa 
Velha.

SALSICHÃO DE LOMBO
Cód.: 0009

SALSICHÃO DE PERNIL
Cód.: 0032

SALSICHÃO DE PERNIL
C/ BACON - Cód.: 0033

SALSICHÃO MISTO
Cód.: 0034

Linha Embutidos Curados Linha Defumados

Linha Embutidos Cozidos

Produto elaborado com carnes magras do pernil e paleta, baixo 
teor de gordura. Ótimo para ser consumido como aperitivo, 
ou adicionar em pizzas, lanches, massas ou como preferir. As 
carnes são selecionadas retirando-se nervos, músculos e o 
excesso de gordura, garantindo a qualidade do salame colonial 
Casa Velha.

O salame tipo italiano Casa Velha é feito a partir de carnes 
selecionadas e um tempero suave que resultam em um produto 
de altíssima qualidade. Pode ser apreciado como aperitivo ou 
em deliciosos lanches que vão fazer das suas refeições momentos 
inesquecíveis.

O salame Tipo Milano é diferenciado pelo grau de moagem mais 
fina das carnes, as mesmas são extraídas dos cortes mais nobres 
do suíno. É um produto de baixo teor de gordura já que a mesma 
é toda  retirada garantindo a qualidade.

É elaborado a partir de carnes suínas e bovinas selecionadas. 
O salaminho Casa Velha tem sabor suave e levemente defumado 
fazendo dele um produto apreciado por pessoas de bom gosto.

SALAME TIPO COLONIAL
Cód.: 0001

SALAME TIPO ITALIANO
Cód.: 0002

SALAME TIPO MILANO
Cód.: 0006

SALAMINHO ESPECIAL
Cód.: 0003

A copa Casa Velha é elaborada de maneira artesanal. Seu 
processo de produção dura em média, 40 dias. Com baixo teor 
calórico, feita a partir de carne nobre, retiradas as gorduras, 
temperadas e deixada em descanso para garantir um sabor 
inigualável. Ideal para quem procura um sabor diferenciado em 
lanches e aperitivos.

COPA VÁCUO
Cód.: 0004

A linguiça defumada Casa Velha é preparada a partir de carnes 
suínas e bovinas selecionadas. Seu sabor é realçado pelo 
processo de defumação artesanal que dá a ela características de 
um típico produto colonial. Pode ser apreciada em sanduíches, 
lanches, na feijoada ou da maneira que você preferir.

LINGUIÇA MISTA DEFUMADA
Cód.: 0005

O bacon Casa Velha é elaborado a partir da barriga do suíno, 
onde é pendurada em varas para o processo de defumação. 
Ele pode ser consumido das mais diversas formas, picado em 
cubinhos nas feijoadas, em saladas, massas, ou  ao seu gosto, 
use sua imaginação.

BACON C/ PELE
Cód.: 0011 - 0012

Elaborado a partir do matambre suíno temperado e defumado, 
o bacon sem pele Casa Velha se constitui em uma requintada 
iguaria. Produto típico Italiano também conhecido por panceta  
que quer dizer barriga. A combinação de temperos dá a ele 
aroma e sabor de dar água na boca.

BACON S/ PELE (PANCETA)
Cód.: 0013

O queijo de porco Casa Velha é produzido a partir de miúdos 
suínos como, a papada, coração, língua e a pele. Esta iguaria 
tem sabor e aroma específicos já que seus temperos são todos 
naturais e não contém conservantes. 

QUEIJO DE PORCO
Cód.: 0007

Produto obtido a partir do cozimento do toucinho em tanque de 
inox. A banha Casa Velha tem toda pureza e naturalidade, pois 
não contém conservantes. 

BANHA TIPO COLONIAL
Cód.: 0015

Produzida com carne suína, bovina e toucinho a linguiça 
calabresa Casa Velha possui características que fazem dela 
um produto diferenciado. As carnes moídas são misturadas 
e recebem os temperos que garantem ao produto qualidade e 
sabor específicos. 

LINGUIÇA CALABRESA
DEFUMADA - Cód.: 0020

Preparada com 50% de carne suína e 50% de carne bovina de 
primeira, baixa inclusão de gordura. Utiliza-se de especiarias, 
tais como, nos moscada e temperinho verde. Conserva a fórmula 
e tradição gaúcha, de acordo com sistema campeiro. A mesma 
apresenta-se em pacotes de aproximadamente 700g embalada 
a vácuo.

LINGUIÇA CAMPEIRA
Cód.: 0008

Elaborado com carne suína e pele, é um produto muito saboroso 
e saudável. Tem origem no norte da itália, onde é chamado de 
cotechino. Chegou ao Brasil juntamente com outras receitas 
italianas clássicas de embutidos, como o salame, a copa e o 
bacon.

CODEGUIN
Cód.: 0010

Linha Embutidos Frescais

Preparado somente com carnes nobres, o salsichão de frango 
Casa Velha é um produto que leva consigo muito sabor, além de 
ser saudável. Ideal para quem quer variar o seu churrasco de 
final de semana, podendo ser servido como prato principal ou 
simplesmente como aperitivo.

SALSICHÃO DE FRANGO
Cód.: 0038


