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produtos
CALDOS E TEMPEROS LINHA SOYA

A Bunge apresenta novidades na linha de produtos Soya. A marca passa a contar agora com caldos e temperos feitos com 
ingredientes naturais e que realçam o sabor dos alimentos. São três tipos de temperos em pó (amaciante de carne, tempero 
para bifes e churrascos e tempero para aves, peixes, legumes e saladas), pastas (tempero completo, tempero completo com 
pimenta, alho e sal), além dos caldos (legumes, carne e galinha). Outra novidade é o catchup Etti, que chega com uma nova 
formulação, conferindo um sabor mais leve e maior cremosidade. A inovação estende-se também a embalagem topdown, que 
possui a tampa na parte inferior, o que facilita o uso do produto. Além do catchup, a mostarda e o molho barbecue Etti ganha-
ram novos rótulos, mais atrativos e divertidos, fazendo alusão ao momento descontraído do consumo. Investir em produtos 
que promovam a dieta saudável é um dos pilares que guiam a atuação da Bunge. Assim, este ano, a empresa está ampliando 
seu portfólio com o lançamento da maionese Soya light, que chega ao mercado com apenas 21 calorias por porção de 12g (1 
colher de sopa) e 29% menos sódio; disponível em embalagens pet de 500g e sachês de 200g. 

Finalizando os lançamentos, a Bunge apresenta as farinhas de trigo tradicional e com fermento Primor. A inovação 
chega em embalagens plásticas de um quilo, que trazem receitas de bolo de laranja e torta de frango. As farinhas de trigo 
Primor atendem ao público que busca o sabor caseiro da marca, que é uma das mais tradicionais do mercado brasileiro.  
SAC: 0800 727 5544 -  www.bunge.com.br

LINHA GOURMET DA 
CASTELO ALIMENTOS

A Castelo Alimentos apresenta novidades 
para os bons gourmets com o lançamento do 
vinagre de vinho tinto Cabernet Sauvignon, e 
do molho cremoso à base de vinagre balsâmico 
com nova formulação. Os novos produtos reforçam a linha 
Premium da marca, que conta com o azeite de oliva extra 
virgem, produzido e envasado em Portugal, e a família de bal-
sâmicos Castelo, a primeira a ser produzida no Brasil com a 
qualidade comparável aos acetos da região de Módena, na Itália. 
Outro produto em evidência são os molhos para salada Leve 
Vita, com menos calorias, 0% de gordura trans e fibras em sua 
composição. O vinagre de vinho tinto Cabernet Sauvignon é 
um vinagre encorpado, denso e com marcante fundo aromático, 
possui sabor adocicado e frutado, típico do vinho dessa uva e 
de acidez suave; é ideal para o preparo de carnes vermelhas, 
assados e ensopados. O novo molho cremoso à base de vinagre 
balsâmico é produzido a partir da redução do vinagre balsâmico 
Tradizionale Castelo e, em sua nova formulação, contém maior 
concentração de suco de uva, o que o deixa mais encorpado 

NOVOS SABORES NA LINHA 
“IDEIAS PARA” 

Maggi®, marca da Nestlé para 
o segmento de produtos culiná-
rios, lança quatro novos sabores 
que incrementam a linha de bases 
culinárias “Ideias Para”, desenvol-
vida para a preparação de pratos 
ao forno com máxima praticidade. 
Para o preparo de frango assado e 
suculento, chega ao mercado uma 
variedade única de sabores: as ver-
sões “Toque de Azeite” e “Tomate, 
Azeite e Alecrim”, com tempero e 
saquinho para forno. Os lançamentos se juntam 
ao sucesso das variações “Galinha Caipira” e “Ervas Finas”, no 
mercado desde 2010.  A linha ganha também a base “Carne 
Assada Suculenta com Toque de Vinho e Ervas”, com emba-
lagem que ajuda a reter o sabor. Outra novidade é o “Frango 
Assado Crocante com Requeijão”, mistura para fazer filé de 
frango muito crocante no forno. O preparo é um dos grandes 
diferenciais da linha, que se destaca pela variedade e sabor. Para 
um assado saboroso e suculento, basta acrescentar o tempero 
às porções de um quilo de frango em pedaços ou carne bovina 
e levar a mistura ao forno em uma embalagem especial, que 
já acompanha o produto, por aproximadamente uma hora. A 
praticidade vai além do passo a passo, pois o preparo no saco 
plástico não suja a assadeira ou o forno, o que facilita o dia a 
dia das consumidoras. Para a variação Frango Assado Crocante 
com Requeijão, basta passar os filés de frango, regados com 
azeite ou óleo, na mistura e levar ao forno, sem a necessidade 
de passa-los pelo ovo ou leite batido. O resultado é uma cober-
tura crocante e com sabor único com toque de requeijão. Os 
produtos permitem o preparo sem necessidade de adição de 
gordura, tornando o processo mais saudável. Acompanhamen-
tos simples, como legumes refogados ou saladas, completam as 
refeições do dia a dia com criatividade e inspiração, sempre de 
forma rápida e prática. SAC: 0800 770 2458 -  www.nestle.com.br

IOGURTE GREGO LIGHT 
A Danone amplia o seu portfólio 
com o novo verdadeiro Danone 
Grego light. Trata-se de um lança-
mento importante para a marca, 

visto que o segmento de gregos 
ganha espaço cada vez mais relevante 

no mercado. A novidade chega aos consumidores 
em bandeja com oito unidades, ainda inédita na categoria de 
iogurtes gregos, no formato promocional “leve oito, pague 
sete”. O Verdadeiro Danone Grego light está disponível em 
todo o Brasil, nos sabores original e morango, em bandejas 
de 800g. SAC: 0800 701 7561 - www.danone.com.br

EQLIBRI™ LINHA MULTIGRÃOS

Eqlibri™, marca de biscoitos e torradas da PepsiCo, apresenta a 
linha Eqlibri™ Multigrãos. Os biscoitos, comercializados em todo o 
Brasil, estão disponíveis em embalagem de 50g nas versões Tomate &  
Cebolinha, e Original. Saborosos e assados, oferecem os bene-
fícios dos grãos de aveia, e tem 70% menos gordura saturada, 
0% de gordura trans e não possuem corantes e conservantes 
artificiais. Outro diferencial é sua embalagem, conveniente para 
ser consumida em qualquer lugar, possui abertura horizontal e 
fica em pé, facilitando o consumo, e se destacando no ponto 
de venda. Eqlibri™ é uma marca que entrega os benefícios 
necessários para quem quer ter uma alimentação balanceada 
e conveniente. A marca expandiu ainda mais seu portfólio 
com o lançamento de deliciosas Torradas em dois sabores 
diferentes: Original e Pão na Chapa com apenas 33 calorias 
por fatia. Reduzido em 70% de gorduras saturadas quando 
comparado a produtos similares disponíveis no mercado.  
SAC 0800 703 4444 - www.pepsico.com.br

e com sabor frutado e agridoce marcante. 
Outra mudança pode ser verificada na em-
balagem renovada, com menor diâmetro 
do bico dosador, que permite dar melhor 
finalização aos pratos. Os molhos para sa-
lada Leve Vita traz um novo conceito, com 
produtos menos calóricos, com 0% de 
gordura trans e fibras em sua composição, 

que auxiliam no bom funcionamento do intestino. A linha está 
disponível em três sabores, sendo dois exclusivos, limão com 
chá verde, iogurte com hortelã, e mostarda e mel. Os vinagres 
balsâmicos da Castelo Alimentos trazem o sabor sofisticado e 
o padrão de qualidade comparáveis aos importados europeus. 
Agora, os produtos vêm com rótulos de fundo na cor creme, 
com imagem de um parreiral no alto, em alusão à principal 
matéria-prima do produto, a uva. As embalagens trazem ainda 
desenhos que permitem identificar com mais facilidade o tipo 
de cada balsâmico. A linha conta com quatro opções: vinagre 
balsâmico Tradizionale, vinagre tradicional com aroma ama-
deirado e sabor agridoce, resultado do envelhecimento lento 
do vinho tinto, em embalagens de 500ml e 250ml; balsâmico 
com framboesa Fruttati (250ml), mescla o sabor do balsâmi-
co com suco natural de framboesa, ideal tanto para saladas 
e preparo de molhos para grelhados, como também como 
ingrediente de calda de sobremesa; balsâmico com maracujá 
Fruttati (250ml), com adição de suco natural de maracujá, 
também pode ser usado em entradas, como ingredientes de 
molhos para grelhados e caldas de sobremesa; e balsâmico 
com azeite de oliva extra virgem Fruttati, conhecido como 
dois em um, cujo blend combina o sabor do vinagre balsâmico 
com azeite extra virgem, na medida certa. SAC: 0800 771 6111  
www.casteloalimentos.com.br
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BEEF BURGER 
A Friboi, marca do Grupo JBS, lança o Beef 

Burger, um produto inovador, elaborado com 
cortes selecionados de carne bovina, com a 
textura de um hambúrguer e o formato de um 
bife. Apresentado como a melhor alternativa 
aos tradicionais hambúrgueres e steaks do 
mercado, o Beef Burger é rico em proteínas 
e extremamente fácil de ser preparado na churrasqueira, no 
forno, na frigideira ou na chapa. A novidade está disponível nos 
sabores tradicional, churrasco, e com queijo. Cada unidade 
contém 120g de carne selecionada Friboi, que garante rigoroso 
controle de qualidade. SAC: 0800 11 5057 - www.jbs.com.br

MID® COCO VERDE 
A cada dia, o clima festivo que 

envolve a Copa do Mundo de Fu-
tebol vem se espalhando pelo país. E, 
para celebrar, MID®, linha de refrescos 

da Ajinomoto do Brasil, lança 
seu novo sabor: coco verde. 
Com embalagem que remete 
à brasilidade e ao esporte, 
o novo sabor completa o 
vasto portfólio de MID®, 

composto pelos sabores uva, 
goiaba, morango, manga, laranja 

e acerola, laranja e abacaxi, pêssego, graviola, limão, abacaxi, 
maracujá, laranja, e tangerina, framboesa, jabuticaba, guaraná 
com toque de laranja e melancia. A linha conta ainda com a 
versão MID® Vira Shake, que pode ser encontrada nos sabores 
morango, frutas roxas, e laranja e maçã. MID® é um refresco 
adoçado na medida certa e com o sabor próximo ao natural 
da fruta. Por conter polpa de fruta e suprir 31% da necessidade 
diária de consumo de vitamina C, é uma opção saudável para 
acompanhar lanches e refeições. MID® é muito prático e fácil 
de preparar: basta dissolver o pó em 1 litro de água e está 
pronto. SAC: 0800 704 9039 -  www.ajinomoto.com.br

PRESUNTO ALEMÃO COM 
TEMPEROS ESPECIAIS

 O presunto alemão Tosello é 
elaborado com método pratica-
mente artesanal, temperos especiais 
e um processo de defumação natu-
ral que dá mais sabor. Já vem pronto 
para servir, frio ou aquecido. Fatiado 
como aperitivo ou em sanduíches com 
os mais diversos molhos. É uma alternativa de carne para 
acompanhar a refeição, combinando facilmente com diversos 
tipos de cardápios. Versátil em sua utilização, é opção também 
para mesas de café da manhã. O processo que a Tosello utiliza 
na elaboração do presunto alemão é determinante para os 
diferenciais de sabor que oferece. Primeiro, a carne, pernil do 
porco, é criteriosamente selecionada, recebe temperos espe-
ciais para realçar sabor e aroma. Após essa fase, o presunto 
é curado e defumado. Aqui está um importante diferencial 
do presunto alemão Tosello - a defumação é natural e dá 
sabor especialíssimo à carne. O presunto alemão Tosello é 
fornecido fatiado em embalagens ATM (atmosfera modificada), 
com peso de 100g  a 500g e prazo de validade de até 45 dias.  
SAC: (19) 3832-5505 - www.tosello.com.br

LASANHA 
PRESUNTO E 
QUEIJO 650G 

A Aurora Alimentos amplia 
sua participação no mercado 

de pratos prontos com o lançamento da 
lasanha presunto e queijo 650g. A nova lasanha presunto e 
queijo já possui a nova gramatura da linha de lasanhas, ou 
seja, 650g. O novo layout da linha também já está presente 
nesse sabor. Cada uma das lasanhas Aurora possui cores bem 
diferenciadas para facilitar a escolha do consumidor no pon-
to de venda. Comercializada congelada e com validade para 
180 dias, a lasanha é apresentada em embalagens (caixas) de 
5,2 kg com oito caixetas de 650g cada uma. Nessa linha de 
massas, a Aurora já faz sucesso com outras sete protagonistas 
da mesma família. Os outros produtos de sucesso da Aurora 
são as lasanhas à bolonhesa familiar 1,5 kg, à bolonhesa 650g, 
lasanha verde à bolonhesa 650g, quatro queijos 650g, lasanha 
de frango 650g, toscana 650g e lasanha de vegetais 650g. 
Portanto, a Aurora possui opções para todos os paladares, 
desde o tradicional até o vegetariano. O novo produto atende 
a expectativa e necessidade dos consumidores que desejam 
produtos práticos e convenientes. SAC: 0800 011 3500  
www.auroraalimentos.com.br/

RISOTO INSTANTÂNEO
A Stival Alimentos lança o Rice Cup, um risoto instantâ-

neo de preparo simples, sem 
utilização de panela, nem 
talheres. Basta adicionar 250ml 
de água quente no próprio 
recipiente, misturar e esperar 
de 1 a 3 minutos para o arroz 
chegar ao ponto, de acordo com 
a preferência de consistência do 
grão. Com menos de 300 calorias, 
a porção rende 320g de risoto, ideal 
para uma refeição. A embalagem dupla mantém a 
temperatura quente no interior do copo e não queima as 
mãos. Para maior praticidade, o Rice Cup já vem com uma 
colher descartável. O produto chega ao mercado nos sabores 
funghi, galinha caipira, quatro queijos, carne com legumes, e 
picanha. SAC: (41) 2106-2466 - www.stival.com.br

TORRADA MIX DE 
CASTANHAS

A Bauducco ganha um 
portfó lio mais robusto no  
segmento de grãos. Para re-
forçar a linha de produtos sau-
dáveis, a marca lança um novo 
sabor de torrada mix de castanhas e grãos. Preparada 
com uma seleção de ingredientes enriquecidos com fibras, a 
nova torrada é leve, crocante, saborosa e tem propriedades 
nutricionais que auxiliam na alimentação equilibrada. Sua fór-
mula oferece benefícios como a melhora do funcionamento do 
aparelho digestivo, o aumento da saciedade e fornece energia 
para as atividades diárias. A linha de torradas da Bauducco 
passa a contar com seis sabores, mix de castanha e grãos, aveia 
e granola, multigrãos, salgada, integral e light, em embalagens 
de 160g e 320g. SAC: 0800 701 1599 - www.bauducco.com.br

LEITE MOÇA® EM NOVA LATA
O leite Moça®, marca de leite condensado da Nestlé, anun-

cia a chegada de sua nova lata, em formato slim e sistema Abre 
Fácil, características inéditas na categoria. O novo formato da 
lata, que traz a mesma quantidade de produto (395g), é mais 
moderno e mais ergonômico, tornando a embalagem mais fácil 
de ser manuseada. A marca retoma uma tradição: as receitas no 
rótulo. São oito sugestões: a tapioca, o pudim de leite e o tradi-
cional brigadeiro estão na seleção que valoriza 
preparos práticos e saborosos. E as novida-
des não param por aí: além do tradicional, a 
consumidora também ganha um novo jeito de 
se relacionar com leite Moça®. O QR Code 
na embalagem direciona para conteúdos 
exclusivos na nova plataforma digital, o site  
www.leitemoca.com.br e a fanpage no Facebook. 
SAC: 0800 770 2458 -  www.nestle.com.br

PATÊS PRONTOS
A Uniagro coloca nas gôndolas 

dos supermercados mais uma linha de 
produtos, os patês prontos. As embala-
gens de 180g podem ser encontradas 
em três sabores diferentes: azeitona 
preta, azeitona verde, e tomate seco. 
Práticos, vêm prontos para o consumo 
e podem ser levados diretamente à 
mesa. Versáteis, os patês podem ser 
usados em diversas receitas, como 
sanduíches, canapés e aperitivos em 
geral, ou ainda, em molhos de massas, 
risotos e até como acompanhamento de 
carnes. Além do sabor, os patês Uniagro 
possuem todos os benefícios das suas 
matérias- primas. As azeitonas são ricas 
em cálcio, ferro, sódio, vitamina A e em 
gorduras monoinsaturadas, que ajudam 
a equilibrar o nível de colesterol no 
sangue. Já o tomate atua como um an-
tioxidante que possui efeitos benéficos 
à saúde, protegendo o corpo das subs-
tâncias conhecidas como radicais livres.  
SAC: (11) 2842-1800 - www.uniagro.com.br

LINHA “FRANGO FÁCIL” 
A Sadia, marca da BRF, apresenta a linha Frango Fácil, que 

traduz o empenho 
da Sadia em ofere-
cer opções práticas 
e saborosas ao con-
sumidor. Disponível 
nas versões frango 

inteiro, sobrecoxas e coxas, a linha Frango Fácil é marinada 
em temperos naturais (alho, cebola e ervas). Vale destacar 
que a exclusiva embalagem Assa Fácil confere ao frango uma 
textura suculenta que permite levá-lo diretamente do freezer 
ao forno, tornando-o muito fácil e prático de preparar. A linha 
Frango Fácil está disponível em embalagens de 800g para coxas 
e sobrecoxas, e de 1,5 kg para o frango inteiro, que possuem 
tempo estimado de preparo entre 1 hora e 15 minutos e 2 
horas, respectivamente. SAC 0800 702 8800 - www.sadia.com.br

TORRADAS VISCONTI DE 
ROUPA NOVA

A linha de torradas da Visconti ganhou um novo vi-
sual. Com embalagens repaginadas, mais leves, modernas e em 
novas cores, as torradas são produzidas com ingredientes de 
alta qualidade e possuem baixas calorias,  cada fatia possui 37 
calorias, a versão light possui 40% menos gordura, mantendo o 
sabor e a crocância em cada mordida. Disponíveis nas versões 
Salgada, Integral, Light e torradinhas para canapés, são ideais 
para serem consumidas a qualquer hora do dia, desde café da 
manhã, lanchinhos e reuniões até entradas mais elaboradas. 
As opções estão disponíveis em pacotes de 100g e 140g.  
SAC: 0800 701 1599 - www.visconti.com.br


