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HAMBÚRGUER DE CORDEIRO 
A Brasa Burguers, em-

presa especial izada em 
hambúrguer e almôndega, 
apresenta o primeiro sabor 
da linha gourmet da marca: 
o hambúrguer de cordeiro. 
Preparado com carnes se-
lecionadas e condimentos 
especiais, o produto é co-
mercializado em embalagens 
com duas unidades de 150 

gramas (cada) em supermercados, distribuidores e atacadistas 
em cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa 
Catarina, Paraíba, entre outras. O lançamento, assim como 
todo o portfólio da marca, é produzido na fábrica da Brasa 
Burguers, localizada no município de Elias Fausto, interior de 
São Paulo. As embalagens são compactas e resistentes, ideais 
para preservar a integridade dos produtos, além de se destacar 
pelo visual moderno e sofisticado das cores e fotos aplicadas. 
Até o final do ano, a marca deve acrescentar novos sabores 
à categoria gourmet, como costela, picanha, light e frango.  
SAC: (19) 99742-3040 - www.brasaburguers.com.br

BALA KID´S SABOR 
AMENDOIM

A Arcor do Brasil, empresa de 
alimentos e uma das líderes nas ca-
tegorias de chocolates, guloseimas e 
biscoitos do país, traz ao mercado 
a bala Kid’s Amendoim, para deixar 
a linha Kids Toffee ainda mais completa. O lançamento 
relembra a tradicional Kid´s Leite. Com Kid´s Amendoim, 
a empresa aposta na identificação com o consumidor lan-
çando um sabor que é característico do Brasil e que agrada 
a todos os paladares. Em março deste ano, a Arcor lançou 
o primeiro sabor da nova linha de balas de leite Kids Toffee, 
o sabor coco queimado. A bala Kid’s Amendoim é comer-
cializada em todo território nacional, em bolsas de 600gr.  
SAC: (11) 2696-6900 - www.arcor.com.br

MUFFINS INTEGRAIS
A Bauducco acaba de lançar o Cereale  

Muffin. A linha de muffins permite a 
Bauducco estrear neste segmento, for-
talecendo seu portfólio dentro da pla-
taforma Cereale, iniciada em 2014 com 
o lançamento dos biscoitos integrais. 
O Cereale Muffin proporciona diversas 
formas de consumo a qualquer hora do 
dia e, além de saboroso, o produto ainda 
traz uma proposta nutricional diferen-
ciada, elaborado com cereais integrais 
selecionados e fonte de fibras. Disponí-
vel nos sabores banana com amêndoas e 
cacau & aveia em embalagens individuais 
de 50g. A linha de produtos Bauducco 
inclui, também, torradas, wafers, cookies 
e panettones. SAC: 0800 701 1599  
www.bauducco.com.br 

FONDUE CATUPIRY
A Catupiry® lança o 

fondue de queijo com 
requeijão, uma seleção de 
queijos finos e especiais 
combinados com o tradi-
cional requeijão da marca, 
que confere à preparação 
uma textura cremosa e um sabor suave e equilibrado. Fácil 
e rápido de preparar (basta aquecer e servir), o fondue de 
queijo com requeijão Catupiry® vem em embalagem de 400g 
e pode ser harmonizado com diversos tipos de pães ou, ainda, 
com legumes al dente. SAC 0800 133 855 - www.catupiry.com.br
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BISCOITOS LINHA INFANTIL 
EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS

O Lanchinho, biscoito 
da linha infantil da Família 
Fazendinha, agora está 
disponível em embalagem 
individual, nos sabores 
chocolate e morango. Outros produtos Fazendinha que o 
consumidor pode encontrar em porção individual é o Mini 
Wafer 34g, nos sabores chocolate e morango e o Cookies 
50g com 6 unidades, nos sabores baunilha e choco-choco. 
A Linha Fazendinha, com seus tradicionais personagens 
nas embalagens, é composta por wafers, cookies, biscoitos  
recheados e sem recheio, feitos com ingredientes de qualidade 
que proporcionam um complemento a nutrição do dia a dia.  
SAC: 0800 770 4560 - www.belavista.com.br 

BISCOITO RECHEADO 
TODDY®

A PepsiCo, fabricante das marcas Ruffles®, Quaker® e 
H2OH!®,  entre outras, lança no mercado nacional o bis-
coito Toddy® Recheado. Aliando muito sabor e crocância, 
a novidade consolida a sua chegada neste novo segmento 
com um produto saboroso e jovem, ao estilo de seu público. 
Considerada uma das categorias prediletas do consumidor 
brasileiro, o lançamento do biscoito Toddy® Recheado faz 
parte da estratégia de ampliar o portfólio de produtos da 
família levando mais sabor para a categoria de biscoitos. Em 
sua nova “cowzação”, o biscoito Toddy® Recheado une sabor 
e irreverência em um só produto. Elaborado com recheio de 
baunilha, envolvido por duas casquinhas de biscoito de choco-
late, a novidade promete conquistar o paladar do consumidor 
brasileiro. Disponível nas embalagens de 61g e 132g, o lança-
mento vem com uma embalagem que tem o estilo do consu-
midor dos produtos Toddy®: irreverente, jovem e moderno. 
O portfólio da linha de produtos Toddy® conta também com: 
Toddy® Cookies, Toddy® Waffer e Toddy® Choco, torta pronto 
para comer, além do famoso Toddy® achocolatado em pó.  
SAC: 0800 703 2222 - www.pepsico.com.br

MOLHOS MAMMA D’ORO EM NOVOS SABORES
A Cepêra apresenta uma variedade de molhos da linha Mamma D’oro, feita com 

tomates frescos e selecionados e temperada com ingredientes naturais, baixa acidez 
e maior consistência. Disponível em embalagens de 340g, podem ser levadas dire-
tamente ao micro-ondas. Com diversas opções, os molhos prometem agradar até 
mesmo os paladares mais refinados e traz as versões Manjericão, Tradicional, Bacon, 
Pepperoni, Parmegiana, Sabores do Nordeste, Ervas Finas, Azeitona e Bolonhesa.  
SAC: 0800 770 3480 - www.cepera.com.br

AÇÚCAR  
DE COCO 

A Copra apresenta o açú-
car de coco, uma excelente 
opção ao açúcar de cana 
e adoçantes artificiais, pois 
além de apresentar índice 
glicêmico muito baixo (35) 
pode ser utilizado em bebi-
das frias e quentes e em preparações culinárias sem deixar 
retrogosto. É um adoçante 100% natural e sem conservan-
tes. O açúcar de coco é comercializado em pote de vidro 
com 350g, embalagem prática que serve como o próprio 
açucareiro, e stand up pouch de 100g, que é extremamente útil 
e portátil, além de tratar-se de uma embalagem econômica.  
SAC: (82) 4009-4000 - www.copraalimenticia.com.br

BOLO TRADICIONAL RENATA 
SABOR CHOCOLATE

A Selmi acaba de 
lançar o bolo tradi-
cional Renata, sabor 
chocolate. A novidade 
resgata a receita do 
bolo feito em casa 
com a praticidade que o dia a dia pede. Com receita única, 
a novidade apresenta textura macia e aerada. Sua emba-
lagem, de 250g, é uma ótima opção para toda a família. O 
bolo tradicional, sabor chocolate chega para completar o 
portfólio Renata, que já conta com os sabores frutas, fubá, 
gotas de chocolate, laranja e mesclado. A linha de produtos 
Selmi inclui ainda diversos tipos de massas, farinhas especiais, 
biscoitos, bolos, bolinhos, mistura para bolos, além de azeite, 
queijo ralado e café, por meio das marcas Renata e Galo.  
SAC: 0800 11 5855 - www.selmi.com.br
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TORRADAS ISABELA EM 
QUATRO NOVAS VERSÕES

As torradas Isabela chegam nas quatro versões mais apre-
ciadas pelos consumidores brasileiros: Tradicional, Integral, 
Multigrãos e Light, em embalagens de 160g. O produto é 
fabricado com ingredientes selecionados e matéria-prima ex-
clusiva dos moinhos da empresa, o que garante controle total 
na qualidade de todo o processo de produção. O resultado é 
uma torrada leve e crocante. As torradas são opções leves e 
saudáveis e podem ser consumidas em vários momentos do 
dia. São muito crocantes e combinam com todos os tipos de 
toppings (acompanhamentos). As torradas Isabela Tradicional 
(pacote de 160 g) estão disponíveis na versão clássica, com 
34 kcal por fatia. A Multigrãos (pacote de 160 g), contém 
em sua composição uma rica combinação de grãos (linhaça 
dourada, linhaça marrom, cevada, centeio, trigo e aveia) e ofe-
rece 34 kcal por fatia. A versão Light (pacote de 160 g), com 
apenas 20 kcal por fatia, possui 25% menos gorduras totais 
e 25% menos sódio se comparado com a versão tradicional. 
E, a Integral (pacote de 160 g), é feita com farinha integral 
e possui 32 kcal por fatia e baixo teor de gorduras totais.  
SAC: 0800 702 1117 - www.mdiasbranco.com.br

CHOCOLATES NOBLESSE® EM 
DOIS SABORES

A Nestlé Professional am-
plia seu portfólio e lança a 
linha de chocolates Noblesse®, 
desenvolvida para atender 
ao mercado profissional, que 
tem apresentado uma deman-
da crescente por chocolates 
gourmet. O Brasil é um grande 
mercado de chocolate, com 
consumidores cada vez mais 
exigentes, que agora buscam produtos com características 
dos encontrados em países europeus. Noblesse® chega para 
atender a esta demanda, com uma textura aveludada, dulçor 
equilibrado e perfil de sabor suíço. Voltado para chocolaterias, 
confeitarias, buffets e banqueteiros, Noblesse® possui ótima 
fluidez, oferece fácil manuseio, além de brilho e performance. 
O produto, disponível em embalagens de um quilo, chega em 
dois sabores exclusivos: Noblesse® Creamy - versão cremosa 
do tradicional chocolate ao leite -; e a inovação do Noblesse® 
Praliné - chocolate ao leite com castanha de caju caramelizada, 
o qual mantém a crocância mesmo quando derretido para 
manuseio (o primeiro chocolate com adições do mercado 
profissional). SAC: 0800 770 2459 - www.nestle.com.br

DOCE DE LEITE 
ZERO LACTOSE

Resistir à tentação das sobre-
mesas é um dos grandes desafios 
para os intolerantes à lactose. 
Atenta a essa realidade, nos últimos 
anos, a Piracanjuba tem desenvol-
vido produtos para atender a essa 
parcela da população. Primeiro, foi 
o leite UHT zero lactose, seguido 
da bebida láctea zero lactose, sabor chocolate. Mais recente-
mente, a empresa lançou o creme de leite UHT zero lactose 
e o leite condensado zero lactose. Agora, é a vez do doce de 
leite zero lactose. O novo produto tem como base o leite de 
vaca, porém, sem lactose. É uma ótima opção para se comer 
puro, com colher, ou para ser usado em coberturas e recheios 
de bolos e tortas. Disponível em embalagem Tetra Pak de 395g.

A marca Piracanjuba, pertencente ao Laticínios Bela 
Vista, é nacionalmente reconhecida pelas inúmeras ino-
vações no segmento lácteo, proporcionando mais quali-
dade e praticidade aos seus consumidores. É pioneira no 
mercado por lançar produtos nutritivos, como bebida 
láctea com cereais, produtos lácteos para pessoas com 
intolerância à lactose e queijos em porções individuais.  
SAC: 0800 722 1718 - www.piracanjuba.com.br 

FRUTAS SECAS EM POTES 
EXCLUSIVOS 

A Uniagro, empresa pionei-
ra na importação e distribuição 
de frutas secas, traz mais novi-
dades para o mercado. Trata-se 
das novas embalagens de frutas 
secas. São potes reaproveitáveis, 
em dois tamanhos, pequeno 
(300ml) e grande (450ml), que 
além de bonitos, facilitam a visua-
lização do produto e reforçam a 
segurança necessária para os alimentos. O formato é redondo, 
liso, com baias que permitem empilhamento e ainda tem um 
anel de reforço na recepção da tampa e beiral porta lacre 
na extremidade superior. As tampas na cor verde e com a 
logomarca da Uniagro reforçam a identidade do produto.  
SAC: (51) 2129-1515 - www.selecionadosuniagro.com.br


