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Novos

ADES SABOR MORANGO 
A AdeS, marca líder em bebida à base 

de soja, traz de volta o sabor morango à 
sua linha, disponível nas versões 200ml 
e 1 litro. AdeS Max é uma combinação 
de proteína da soja com suco de frutas, 
vitaminas e minerais. Outra novidade são 
as novas embalagens da linha kids AdeS 
Max, que estão mais coloridas e diverti-
das. A embalagem especial foi inspirada 
em cores vibrantes, com destaque para 
o Max, mascote da marca, e usando o es-
paço para interagir com as crianças. Os 
sabores com as novas embalagens AdeS 
Max são abacaxi, laranja, pêssego, maçã, 
maracujá, uva e morango. Ades Frutas 
pode ser consumido puro, em vitaminas, shakes e utilizado 
como ingrediente culinário para bolos e tortas. Possui vita-
minas e minerais em sua fórmula, além de 37% menos açúcar 
e 27% menos calorias comparado à média de mercado de 
bebida à base de soja. SAC: 0800 707 0044 - www.ades.com.br

CAFÉ SELETO EM CÁPSULAS 
SABOR RESERVA ESPECIAL

A Seleto Alimentos lança mais um novo sabor do café em 
cápsulas DOM: o Reserva Especial, compatível com as má-
quinas Nespresso. O Reserva Especial, de safra exclusiva das 
fazendas Seleto, tem acidez moderada, colheita seletiva e utiliza 
grãos 100% arábica. A empresa já 
comercializa os sabores Levíssimo, 
Intenso e Descafeinado, em caixas 
de 50g e 10 cápsulas, sendo que 
cada uma rende um café de 30 mi-
lilitros a 50 mililitros.  Os produtos 
Seleto DOM são 100% nacionais, 
produzidos por uma família que 
atua no ramo de café há 60 anos. 
Além das cápsulas, a Seleto relan-
çou o Café Seleto, uma das marcas 
de maior sucesso nas décadas de 
70 até 1998. SAC: (11) 3611-3869  
www.cafeseleto.com.br

FRUTAS SECAS 
A Uniagro, empresa líder na importação e 

distribuição de frutas secas, oleaginosas e espe-
ciarias na região sul do Brasil, amplia sua linha de 
frutas secas com o lançamento das Berries Uniagro: 
o Blueberry, o Cranberry e o Goji Berry. Além 
de saborosas, essas pequenas frutas vermelhas 
oferecem inúmeros benefícios à saúde. Ricas em 
substâncias antioxidantes, elas protegem contra a 
neurodegeneração e infl amações, ajudam na pre-
venção de diversas doenças e colaboram para uma 
melhor qualidade de vida. Sabor, qualidade e saúde 
são os ingredientes que fazem parte da receita de 
sucesso da Uniagro. Através de uma rigorosa seleção 

de parceiros e fornecedores, a empresa consegue 
garantir um produto fi nal de qualidade superior. A 

Uniagro tem seus produtos presentes nos pontos 
de venda com itens de marca própria - Feliz, Monde 

e Uniagro Selecionados. Atualmente, a empresa 
importa e distribui mais de 4,5 mil toneladas de 
alimentos de países como Chile, Itália, Peru, Áfri-

ca do Sul, Irã, entre outros. Os produtos vão das 
ameixas chilenas aos azeites espanhóis, passando 
por damascos e fi gos turcos, vinhos, aspargos, azei-
tonas, pistaches e outras especiarias gastronômicas 
selecionadas e embaladas na sede, em Porto Alegre. 

SAC: (51) 2129-1515 - www.emporiouniagro.com.br
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A Barilla lança sua linha “veramente” italiana e sem glúten. A 
massa Gluten Free Barilla é produzida na Itália, em instalações 
dedicadas unicamente ao processamento dos produtos da linha, 
feitos de milho e arroz, para que o resultado fi nal seja de uma 
massa 100% livre de qualquer derivado do trigo. No Brasil, o 
portfólio é lançado com dois cortes, o Speghetti nº5 e o Penne 
Rigate.  A Barilla é líder nacional de massas secas, oferecendo 
em seu portfólio as massas importadas de grano duro, sendo 
líder também nessa categoria, além das nacionais, produzidas 
com trigo tenro e ovos. SAC: 0800 553199 - www.barilla.com.br

ÁGUA DE COCO COM 
FRUTAS TROPICAIS 

A Coco do Vale, produtora de coco e seus derivados,  apre-
senta um lançamento saudável e refrescante, que amplia a sua 
linha de bebidas para quem procura novos sabores, mas sem 
abrir mão do bem-estar. A água de coco com um toque especial 
de frutas tropicais deve ser uma das bebidas mais consumidas na 
temporada mais quente do ano. Nas versões abacaxi, maracujá, 
limão, pêssego e uva, são ideais para quem quer se refrescar 
com saúde e sem perder a forma. Além de se tratar de um 
isotônico natural, cada 200ml da bebida tem apenas 40 kcal. A 
novidade está disponível em embalagem cartonada de 1 litro 
e na opção individual de 330ml. 

A embalagem manteve o conceito de outros produtos 
da marca, que ressaltam saúde, baixas calorias, refrescân-
cia e que hidratam naturalmente. SAC: 0800 887 1512 
www.cocodovale.net.br

SUCO DETOX
Os consumidores dos sucos detox 

do bem™ vão ganhar mais uma opção, 
o Detox Faixa Branca. O lançamento, 
que é uma versão mais leve do suco 
verde, acrescenta o abacaxi em sua 
receita para dar um sabor especial 
para a bebida. O mix de folhas, frutas, 
hortaliças e verduras compõem a linha 
funcional da marca e traz inúmeros 
benefícios ao organismo. Assim como 
as outras bebidas da do bem™, o De-
tox Faixa Branca é natural, pois não 
contém conservantes, açúcar e nenhum 
outro aditivo químico. A mistura dos 
ingredientes do suco verde leve, que conta com abacaxi, 
limão, couve, gengibre e hortelã, colabora para a manutenção 
da saúde, por conter propriedades desintoxicantes. A bebida 
ajuda a eliminar as toxinas, melhora o funcionamento do 
intestino, ativa o sistema imunológico, aumenta a hidratação 
do corpo, além de auxiliar na dieta, por ser rico em fi bras. A 
embalagem do Detox Faixa Branca segue a linguagem visual da 
linha de funcionais, composta pelo Detox Mostro e Vem Meu 
Bronze. Com uma caixinha toda camufl ada, um design inédito 
no varejo, o suco traz os famosos textos bem-humorados da 
do bem™, e uma faixa branca de artes marciais em destaque. 
SAC: (21) 2287-5767 - www.dobem.com

BARILLA GLUTEN FREE AZEITE ESPANHOL KOSHER E 
PALA D´ORO

A La Rioja, importadora de alimentos, amplia sua linha de 
azeites de marca própria e de importação exclusiva e lança o 
azeite de oliva extra virgem espanhol La Rioja Kosher.  Cer-
tifi cado e próprio para o consumo da comunidade judaica, 
seu processo de fabricação é 100% mecânico, resultando em 
um produto de acidez de 0,5%. O azeite é comercializado 
em embalagem de vidro de 
500 ml. Outra novidade é o 
azeite extra virgem italiano 
Pala D´Oro, que possui acidez 
de 0,2% e é produzido com 
azeitonas dos tipos Frantoio 
e Muraiolo, resultando em 
um aroma e sabor leves e 
extremamente frutados. O 
produto é comercializado 
em embalagem de vidro de 
500 ml, para uso domésti-
co, e nos tamanhos 1, 3 e 
5 litros, destinados ao food 
service. SAC: (11) 3328-0000 
www.larioja.com.br 
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TEMPEROS ITALIANOS
Com a proposta de facilitar o preparo de alimentos no 

dia a dia, a importadora de bebidas e produtos gourmet 
Mr. Man traz ao Brasil os temperos em spray da marca 
italiana Turci, especialista no segmento. Devido ao método 
de extração das especiarias, é possível manter o gosto das 
ervas recém-colhidas, os sabores e aromas intactos. Os 
produtos não contêm condimentos, aromatizantes ou co-
rantes e são disponibilizados nas seguintes versões: Aceto 
Balsâmico, Alecrim, Alho, Trufa Branca, Açafrão, Manjericão, 
Limão Siciliano e Orégano. As embalagens dos temperos 
proporcionam cerca de 300 borrifadas. E para utilizá-los, 
basta uma ou duas borrifadas para temperar as refeições. 
SAC: (11) 3030-7100 - www.mrman.com.br

ENERGÉTICO SABOR CITRUS 
ZERO AÇÚCAR

A Mynt apresenta o energético EMV 
Citrus, que além de ser 0% açúcares, 0% 
calorias e 0% carboidratos, também é 
uma bebida refrescante e com ingre-
dientes que ajudam a manter o pique 
e a disposição no dia a dia, sem sair 
da dieta. O EMV Citrus possui suco 
concentrado de laranja, maçã, limão, 
extrato de guaraná e é adoçado com 
estévia. A bebida tem ainda 100% de 
vitaminas B2, B3, B5, B6 e 45% de B12. O 
produto está disponível em latinha de 
269ml, ideal para o consumo on the go. 
SAC: 0800 891 5441 - br.movemynt.com

SOBREMESAS COM SABORES CLÁSSICOS 
A Nestlé lança mini sobremesas lácteas dos seus tradicionais chocolates Nestlé Classic e Galak. Os 

lançamentos chegam ao mercado em bandejas com quatro unidades de 40g, que têm78 e 75 kcal por 
porção, respectivamente. Com textura cremosa e consistência, os produtos surgem como opções sabo-
rosas em pequenas porções. A atuação da Nestlé Brasil abrange segmentos do mercado de achocolatados, 
biscoitos, cafés, cereais, cereais matinais, águas, chocolates, culinários, lácteos, refrigerados, sorvetes, 
nutrição infantil (fórmulas infantis, cereais infantis e papinhas prontas para o consumo), nutrição clínica, 
produtos à base de soja, alimentos para animais de estimação e serviços para empresas e profi ssionais 
da área de alimentação fora do lar. SAC: 0800 770 2460 - www.nestle.com.br

PALMITO AÇAÍ
A Gomes da Costa incremen-

ta a sua linha de vegetais com 
mais um lançamento. É o palmito 
Açaí. Extraído de açaizeiros da 
Amazônia, o palmito Açaí Gomes 
da Costa recebeu a classifi cação 
“Primeira Qualidade”, que indica 
pedaços mais espessos e macios, 
proporcionando maior prazer na 
degustação e versatilidade para 
o uso culinário. É rico em fi bras, 
pobre em gordura, além de excelente fonte de vitaminas. 
É também prático e pode ser utilizado em diversas receitas 
do dia a dia, como saladas, risotos e tortas. O produto está 
disponível em embalagens de 530g. SAC: 0800 704 1954  
www.gomesdacosta.com.br

MOLHO TARANTELLA SABOR 
BOLONHESA

A Tarantella, marca de molhos, 
extratos e polpas de tomate da Car-
gill, lança o novo sabor Bolonhesa. 
A linha de molhos Tarantella, que já 
contava com os sabores, Tradicio-
nal, Pizza, Manjericão e Ervas Finas, 
apresenta a novidade do bolonhesa 
em embalagem sachê, que é prática 
e evita desperdício. Além de molho, 
a marca Tarantella possui polpa e 
extrato. A polpa é o tomate diluído em água sem refoga e 
tempero, o que forma a base ideal para o preparo de molhos 
por permitir o toque pessoal do consumidor. Já o extrato é 
o tomate concentrado que, por não ser temperado, é ideal 
tanto para o preparo de molhos quanto para o preparo de 
outras receitas, como refogados, risotos e recheios de massas 
de tortas. A marca oferece três embalagens entre seus pro-
dutos (sachê, lata e Tetra Pak), pois busca maior comodidade, 
praticidade e apresenta maior rendimento e melhor relação 
custo-benefício. SAC: (11) 5099-3311 - www.cargill.com.br



LANÇAMENTOS

BISCOITOS SALGADOS EM 
NOVOS SABORES

A marca Nesfi t® relança seu portfólio 
de biscoitos salgados. A nova linha está 
disponível nos sabores integral e multice-
reais, além do lançamento mix de gergelim, 
que contém gergelim preto e dourado. Os 
biscoitos contêm cereais integrais e pos-
suem baixo teor de gordura saturada. As 
embalagens continuam com seis pacotinhos 
de 21g cada, uma opção prática para as 
refeições intermediárias. A marca Nesfi t® 
oferece opções nos segmentos de cereais matinais e biscoitos. 
A linha de cereais matinais conta com as versões Nesfi t® Tra-
dicional, Nesfi t® Frutas e Nesfi t® Mel & Amêndoas. Todos os 
itens são feitos com cereais integrais, além de fi bras, vitaminas 
e minerais. Para os lanchinhos entre as principais refeições, 
Nesfi t® oferece 11 variedades de biscoitos, sendo cinco do-
ces (Cacau & Cereais, Morango & Cereais, Aveia & Mel, Leite 
& Mel e Coco), três salgados em pacotes com embalagens 
individuais (Integral, Multicereais e Mix de Gergelim) e três 
salgados em embalagem maior (Integral, Centeio e Gergelim). 
SAC: 0800 770 2457 - www.nestle.com.br

MACARRÃO INSTANTÂNEO 
EM NOVO SABOR 

A Nissin-Ajinomoto, líder no segmen-
to de macarrão instantâneo no Brasil - 
comemora 50 anos da linha Nissin® Miojo 
Lámen® no país e, para celebrar a data, 
preparou uma série de novidades para os 
consumidores da marca. Uma delas é o lançamento de um 
novo sabor: frango assado com toque de limão. A novidade 
surgiu a partir de sugestões dos consumidores e pelo interesse 
da empresa em associar um sabor que representasse a culiná-
ria brasileira, com o conceito comemorativo de Nissin® Miojo 
Lámen® 50 anos. Segundo a empresa, o limão é muito usado 
para dar um toque especial nos pratos, principalmente em 
receitas de massa e frango, por isso pensou em incrementar o 
portfólio de produtos com a suculenta novidade. As primeiras 
unidades do macarrão instantâneo foram produzidas em 1965, 
nos sabores galinha e carne. De lá pra cá, outros 22 sabores 
fi zeram parte do portfólio. Em 1975, foi lançado o sabor galinha 
caipira, o produto mais vendido da linha.  Hoje, o Nissin® Miojo 
Lámen® está disponível em nove sabores: galinha caipira, carne, 
galinha, picanha, legumes, carne com tomate, bacon, caldo de 
feijão e camarão. SAC: 0800 7049 039 - www.ajinomoto.com.br

BOLINHO MINIX
A marca Pullman, do Grupo Bimbo, 

apresenta a novidade Minix com o conceito 
de bolo caseiro para monoporções nos sa-
bores chocolate e cenoura com cobertura de 

choco late. Com formato inovador e 
embalagem diferenciada, a Pullman 
amplia seu portfólio com um pro-
duto totalmente novo no mercado, 
ideal para saborear a qualquer hora e em 
qualquer lugar. Fofi nho e fresquinho, Minix 
traz aquela sensação do bolo artesanal com 
textura macia. O bolinho está disponível em 
embalagens individuais de 80g, com duas 
unidades de 40g cada. SAC: 0800 702 4626 
www.mundopullman.com.br

CAFÉ DO CENTRO EM 
NOVAS EMBALAGENS

As novas embalagens do Café Gourmet, 
do Café do Centro, acaba de ganhar uma 
nova roupagem. A ideia foi traduzir toda a 
sofi sticação do café em uma embalagem 
mais delicada, fi na e com um toque de le-
veza em seus traços e também na sua cor, 
que sofreu uma singela alteração, adquirindo 
um tom dourado com mais requinte. Além 
disso, o novo layout traz letras menores e o logo atualizado 
da empresa. O Café do Centro é reconhecido pela excelência 
na qualidade dos seus grãos e pelo incentivo ao consumo 
de um café de excelente qualidade. SAC: (11) 3811-6700 
www.cafedocentro.com.br

CHÁS INSTANTÂNEOS COM NOVOS SABORES 
A Magro, marca de varejo da Lightsweet, está ampliando sua linha de chás instantâneos com quatro novos 

sabores: chá verde com abacaxi e hortelã, chá verde com cranberry, chá vermelho com frutas vermelhas, e 
chá branco com maçã. As novidades integram o portfólio da marca que já possui as opções chá verde com 
limão, e chá verde com pêssego. Em embalagens com 8g, os lançamentos são isentos de açúcares, glúten e 
lactose, possuem baixo teor de sódio e já vêm adoçados. Cada sachê faz um litro de bebida, ou 5 porções de 
200ml com apenas 5 calorias cada. Ricos em vitamina C e antioxidantes naturais, os chás Magro podem ser 
consumidos por pessoas de qualquer idade, principalmente por aquelas que fazem dietas especiais ou desejam 
manter uma alimentação mais saudável com poucas calorias. SAC:zv 0800 642 8182 - www.lightsweet.com.br 
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CHOCOLATES FUNCIONAIS 
NA PÁSCOA 

Pessoas com restrições ali-
mentares ou que optam por dietas com foco na saúde e 
perda de peso contam com boas opções de produtos para 
esta Páscoa. Desenvolvida de maneira criteriosa e apostando 
em sabor e na qualidade nutricional, a linha de chocolates fun-
cionais da Tri-Gostoso pode ser consumida por intolerantes à 
lactose e caseína, diabéticos, alérgicos à soja, celíacos, veganos 
ou todos aqueles que procuram uma alimentação mais sau-
dável e sem alimentos possivelmente alergênicos. Sem glúten, 
sem açúcar, sem leite, livre de conservantes ou ingredientes 
de origem animal, os ovos de Páscoa Tri-Gostoso também 
contam com propriedades funcionais. São boas fontes de 
gordura monoinsaturada, além de serem ricos em substâncias 
com ação antioxidante. A linha de Páscoa Tri-Gostoso está 
disponível nas versões Chocolate, Chocolate com Flocos de 
Açaí, Chocolate Zero Soja e o pioneiro Branco Zero Leite, 
no qual a empresa é detentora de tecnologia patenteada pelo 
INPI. Todos pesam 210g e são recheados com bombons e ta-
bletes da marca. Exceto o chocolate branco, as demais versões 
contam com índice de 45% de cacau. SAC: (41) 3162-9000  
www.natue.com.br/tri-gostoso

NOVIDADES KINDER OVO 
O Kinder Ovo, do Grupo Ferrero, apresenta novi-

dades para a Páscoa. Feito com ingredientes de quali-
dade, sem corantes ou conservantes, Kinder Ovo 
vem com brinquedos lúdicos e educativos, que 
incentivam a criatividade, coordenação motora e a 
interação entre pais e fi lhos. Nesta Páscoa, Kinder 
amplia seu portfólio e investe em novas surpresas 
com diferentes temas: bonequinhas em formato de fl o-
res e acessórios que estimulam a criatividade estão no 
Kinder Ovo na versão Rosa. Brinquedos e jogos que têm 
como tema motos selvagens radicais estão no Kinder 
Ovo na versão Azul. E, ainda, pelúcias estão entre as 
surpresas do Kinder Ovo Natoons. Kinder traz tam-
bém alguns dos personagens que as crianças mais 
amam: Batman e Polly, além dos Minions que estão 
no Kinder Ovo Meu Malvado Favorito e Superman. 
Este ano, Kinder Ovo adota um novo posicionamento 
que também se refl ete no portfólio de Páscoa. Com o 
tema Kinder Ovo, Surpreender é delicioso, a marca visa 
incentivar a importância dos pequenos momentos de 
surpresa no dia a dia entre pais e fi lhos. 

O portfólio da Ferrero no Brasil é com-
posto por Ferrero Rocher, Nutella, Kinder 
Ovo, K inder  Bueno, K inder  Choco la -
te, Kinder Joy, Tic Tac e Ferrero Collection. 
SAC: 0800-701-6595 - www.ferrero.com.br

OVO DE PÁSCOA TEMÁTICO 
A Barion lançou com exclusividade um ovo temático do 
fi lme “Cada um na sua casa” (Fox Family Entertainment), 

feito com 140g de chocolate ao leite que vem com 
um jogo da memória de brinde. Segundo a Barion, 
o fi lme fala de amizade, relacionamento e perso-

nalidade. Inclusive, quem visitar a loja no bairro do 
Batel, em Curitiba, irá encontrar um painel interativo 

para clicar fotos bem legais.
Desde o início de sua história na fabricação de choco-

lates, em 1971, a Barion desenvolve sua linha de 
produtos buscando qualidade e inovação. Atual-
mente, é reconhecida como a grande especialista 

nacional na produção de wafer e nas suas combinações com 
o chocolate, lançando produtos que são sucessos de vendas, 
como biscoitos e ovos de Páscoa com estes ingredientes. 
Em 2004, a Barion deu início a uma reestruturação em sua 
forma de gestão e começou a revitalizar sua linha de produtos 
para buscar novas frentes de atuação. Desde o cuidadoso 
planejamento da nova marca, passando pelo redesenho de suas 
embalagens, várias ações foram realizadas para criar uma nova 
imagem institucional, que inspira modernidade e confi ança, 
transmitindo muito bem o momento atual da empresa e 
sua busca constante pela total satisfação de seus clientes. 
SAC: (41) 3666-5559 - www.saborbarion.com.br

COLOMBA PASCAL EM LATA 
COMEMORATIVA

Para cele-
brar esta Pás-
coa, a Visconti 
disponibiliza a 
lata comemo-
rativa de Co-
lomba Pascal. 
A embalagem traz tons 
chamativos e ícones ale-
gres, na versão gotas de 
chocolate 500g. A marca também 
conta com as versões Colomba Frutas Cristalizadas e Gotas 
de Chocolate de 500g. 

A Pandurata, detentora da marca Visconti, é uma das 
principais empresas alimentícias do Brasil. Detentora 
das marcas e fabricante dos produtos Visconti, Bauducco 
e Tommy, possui uma joint venture com a Hershey’s, maior 
fabricante de chocolates da América do Norte, e é dis-
tribuidora da marca Ovomaltine no varejo. Entre as prin-
cipais categorias de atuação da Pandurata estão: Panet-
tones, Biscoitos, Torradas, Bolos, Bolinhos e Chocolates. 
SAC: 0800 701 1599 - www.visconti.com.br

ESPECIAL PÁSCOA
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