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produtos
Purê de batatas Para 
foodservice

a ajinomoto lança quatro produtos no segmen-
to de foodservice. um deles é o purê de batatas, em 
embalagem de 1 kg e rendimento de 5 kg. com 
o slogan “purê instantâneo feito com batatas de 
verdade”, o novo produto possui um equilíbrio 
de sabor e aroma e é mais prático em relação à 
forma tradicional de fazer o purê: basta adicioná-lo 
em água quente. o diferencial do produto é que 
pode ser utilizado em várias receitas que utilizam 
a batata como ingrediente, como por exemplo, 
coxinhas, escondidinhos, pão de batata, entre 
outras preparações. a ajinomoto lança também 
três novos molhos de salada para a linha Molho 
Mix: rosé, queijo e oriental. todos estão disponíveis 
em embalagens de 900g com rendimento de 13,5 
litros cada. Para reforçar esses lançamentos, a 
ajinomoto apresenta também um receituário, que 
demonstra formas criativas de utilização de molho 
Mix e do purê de batatas. sac: 0800 704 9039  
www.ajinomoto.com.br

PiMentão na brasa eM conserva
 a costazzurra traz para o brasil o pimentão na brasa em conserva, importado 

do Peru. trata-se de um produto diferenciado, com valor agregado, elaborado a 
partir do piquillo, um tipo de pimentão mais carnudo que solta a pele com facili-
dade, ideal para ser utilizado em conservas. o pimentão na brasa é produzido de 
forma bem peculiar, pois é colhido, lavado, seco, descaroçado, colocado em fornos 
especiais e, por último, grelhado em brasa de carvão vulcânico por menos de um 
minuto, sendo que todo este processo é realizado no mesmo dia de sua colheita. 
além do cuidado no preparo, o produto ainda possui uma calda adocicada que 
tem a função de “quebrar” o gosto característico deixado pelo pimentão quando 
ele é degustado in natura, proporcionando ao paladar uma agradável sensação. o 
pimentão na brasa pode ser utilizado para compor as mais variadas receitas ou 
para ser servido como aperitivo. sac:  (11) 3663-1837 - www.costazzurra.com.br
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alho eM conserva
a la rioja lança no mercado nacional a linha de alhos em 

conservas coquet, composta por sete diferentes sabores - 
vinagre, azeite extra virgem, ervas aromáticas, ao molho curry, 
patê de azeitonas pretas, com pimentão e pimenta e também 
em salada com azeitonas, 
pimentão, alcaparras e  
ervas aromáticas. com sa-
bor suave, o alho é selecio-
nado, descascado e limpo, 
e permanece macerando 
durante uma semana para 

eliminar seu forte odor e sabor característico, sem perder suas 
virtudes medicinais.  a novidade está disponível em embalagens 
de 1,8 kg e 150g. o portfólio de produtos da la rioja é com-
posto por mais de 800 itens, distribuídos entre marca própria, 
importação exclusiva de marcas mundiais e commodities, com 
distribuição nacional. sac: 0800 10 6500 - www.larioja.com.br

farinha esPecial Para Pão 
francês

a vilma alimentos lança a farinha 
de trigo vilma Plus, especial para pão 
francês, que tem a capacidade de 
absorver 10% a mais de água, além de 
ser um produto equilibrado para pro-
porcionar mais qualidade e estabilidade 
aos pães produzidos em processos de 
longa fermentação e congelamento. 
um saco de 25 kg da farinha tradicional absorve 60% de água e 
produz, em média, 688 pães. com a vilma Plus, a mesma quanti-
dade de farinha absorve 66% de água e resulta na produção de 
721 pães, ou seja, 5% a mais.  a farinha permite obter pães com 
ótima qualidade também nos processos de longa fermentação e 
congelamento.  a embalagem de 25 kg também é um diferencial, 
pois é menor do que a de 50 kg das marcas convencionais do 
mercado, o que dá maior mobilidade ao trabalho do padeiro, 
principalmente na produção de fornadas menores e consecu-
tivas. sac: 0800 771 8211 - www.vidaalimentos.com.br

Molhos Prontos  
e leites esPeciais 

 a elegê, marca pertencente à brf 
brasil foods, acaba de ampliar duas  
linhas de produtos. na família de molhos 
prontos, as novidades ficam por conta do 
molho cheddar e do molho quatro quei-
jos. em leites especiais, linha desenvolvida 
para atender necessidades específicas 
dos consumidores, o lançamento é o 
leite elegê ferro.  a linha ganhou também 
embalagens mais práticas, com tampa 
rosqueável. o molho cheddar pode ser 
usado no preparo de sanduíches e para 
incrementar os pratos do dia-a-dia. Já 
o molho quatro queijos é indicado 
para acompanhamento de massas, 
risotos e recheios. e, assim como os 
demais sabores, pode ser utilizado 
para dar um toque especial às receitas. 
outras duas versões completam a 
linha: molho madeira e molho branco. 
os produtos estão disponíveis em 
embalagens de 200g e têm validade 
de seis meses. Já o leite elegê ferro é 
um leite uht integral, especialmente 
formulado para atender às necessida-
des de quem está em crescimento, 
oferecendo muito mais nutrição às 
crianças e aos jovens ativos. Mineral 
indispensável para as atividades funda-
mentais do organismo, o ferro auxilia 
no combate às infecções, evita a fadiga 
e estimula o desenvolvimento saudá-
vel. também contribui para evitar a 
anemia ferropriva, causada pela falta 
desse nutriente. o leite elegê ferro 
ainda contém vitamina c e vitamina a. 
disponível em embalagens de 1 litro.  
sac: 0800 51 2198 - www.elege.com.br 

feiJão verMelho 
a Josapar apresenta o feijão ver-

melho da linha biju. super cremoso, 
esse feijão de grãos lisos e arredon-
dados é o acompanhamento ideal no 
preparo de cozidos, pois absorve sa-
bores e temperos dos alimentos que 
são preparados com ele. também 
faz ótima combinação com saladas e 
carnes.  além de ser bastante nutriti-
vo, o feijão vermelho garante energia 
para o funcionamento do corpo e do 
sistema nervoso. Já as proteínas pre-
sentes no feijão são construtoras de tecidos no organismo. 
Este tipo de feijão contém ferro, fibras e vitaminas que for-
mam a combinação perfeita para uma alimentação balanceada.  
sac: 0800 531 800 - www.josapar.com.br
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Massa coM zero açúcar 
a lightsweet amplia seu portfólio com o lançamento do único pro-

duto zero açúcar no segmento foodservice: a Multi Massa lowçucar. com 
multi aplicações, é ideal para o preparo de pães, doces, roscas, brioches, 
croissants, panetones e sonhos, sendo desenvolvido especialmente para 
utilização profissional nos mais variados mercados. O diferencial da Multi 
Massa está relacionado aos ingredientes que a compõe, já que contém 
em sua formulação a gordura de palma, o que faz com que o produto seja 
zero gordura trans, além de ser adoçado com stevia Plus da lowçucar, 
o qual contém em sua formulação um edulcorante natural extraído da 
planta Stevia Rebaudiana. o produto está disponível em embalagens de 
2,5 kg. sac: (44) 3232-8182 - www.lightsweet.com.br

Molhos Para saladas
a liza, uma das marcas de produto 

da cargill, ampliou seu portfólio de  
molhos para saladas com os novos sabo-
res mostarda e mel, e iogurte. Produzida 
com ingredientes naturais, a versão mos-
tarda e mel apresenta sabor levemente 
agridoce e 14kcal por porção, além de 0% 
de gorduras. Já a versão iogurte combina a 
cremosidade do molho com ervas naturais, dando um toque 
leve e refrescante ao sabor. além dos novos sabores, liza 
também possui em seu portfólio as versões rosé, queijo, limão, 
caseiro e caseiro light, todos comercializados em embalagens 
de 234ml. sac: 0800 648 0808 - www.liza.com.br

soPas coM cereais 
integrais 

a Maggi, marca da nestlé 
para o segmento de culinários, 
apresenta novos produtos nas 
categorias de sopas, tempe-
ros, massas instantâneas, além 
dos pratos prontos da linha  
goodlight, tendo como um dos principais diferenciais o uso 
do cereal integral. Para o mercado de sopas, a novidade é 
a linha sopão integralles, com cereal integral no macarrão. 
com 0% de gordura e 25% menos sal, o sopão integralles 
está disponível nas opções peito de frango e vegetais. outra 
grande aposta está no segmento de lámen. a Maggi acrescen-
tou pedaços de vegetais ao tempero de duas de suas receitas 
mais consumidas: galinha caipira e carne. a opção legumes com 
azeite, além dos pedacinhos de vegetais no tempero, também 
inclui cereal integral no macarrão. Já na linha de temperos, a 
Maggi lança o tempero para arroz e o tempero para feijão. 
além do sabor caseiro, os temperos possuem 0% de gordu-
ra e já vem com alho, cebola e sal na medida certa. outro 
destaque é a linha goodlight, que oferece produtos com 
sabores diferenciados e baixo teor de gordura.  as novidades 
incluem duas variedades de pasta: peito de frango com ervas 
e toque de requeijão, e queijo branco com peito de peru, 
ambos feitos com cereal integral no macarrão. além disso, 
as versões pasta com legumes e azeite de oliva, e pasta com 
brócolis foram reformuladas e, agora, serão fonte de fibras.  
sac: 0800 770 2458 - www.nestle.com.br

azeite extra virgeM coM 
bico dosador

Praticidade e fácil manuseio aplicado a 
um design moderno é a proposta da 

embalagem do azeite de oliva extra 
virgem riserva d’oro. Para ofe-

recer um produto completo ao 
mercado, a vida alimentos 
inseriu nas versões 250ml 
e 500ml de vidro, um bico 
dosador, que controla a saída 

do azeite, garantindo um fio 
uniforme e preciso. o azeite 
de oliva extra virgem riserva 
d’oro apresenta baixíssima 
acidez, corpo moderado e 
suavidade suficiente para dar 
um toque único a receitas 
sofisticadas, sem interferir 
na apreensão do paladar 
dos demais ingredientes. 
sac: sac: 0800 771 8211  
www.vidaalimentos.com.br
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Misturas Para bolo
a nita alimentos lança a linha de misturas para bolo nita cream. 

disponível nos sabores chocolate, aipim, limão, maracujá e milho, o 
produto, encontrado em embalagens de 450g, é uma extensão da linha 
de misturas para bolo nita cook composta por 12 sabores: chocolate, 
baunilha, coco, laranja, doce de leite, festa, abacaxi, limão, milho, frutas, 
aipim e cenoura. um dos diferenciais da linha nita cream está na fa-
cilidade de preparo, com praticidade e rapidez, já que o produto, em 
função da sua consistência diferenciada, proporciona uma cremosidade 
intensa que dispensa complementos como caldas, recheios e coberturas.  
sac: 0800 17 1134 - www.nitaalimentos.com.br

Óleo de aMendoiM eM 
eMbalageM esPecial 

a sementes esperança está com uma 
novidade para o setor de foodservice. o seu 
óleo de amendoim está disponível também 
em embalagens de cinco litros, ideal para o 
uso profissional.  A novidade chega como 
opção de maior rendimento e qualidade na 
produção de refeições. isso porque, mesmo 
exposto a altas temperaturas, especialmente 
em frituras, o óleo de amendoim não oxida, 
ou seja, não libera fumaça e mantém-se neu-
tro em relação à cor e ao sabor, podendo ser 
reutilizado várias vezes.  sac: (16) 3203-3877 
www.sementesesperanca.com.br

Praticidade creMosa

linha suPergelados

a vigor acaba de lançar sua linha de supergelados, 
composta por três opções: almôndega, hambúrguer e kibe. 
comercializados em embalagens com dez unidades de 50g 
cada, o kibe é feito com receita original árabe. os ham- 
búrgueres são apresentados em caixa de 12 unidades de 56g. 
Já as almôndegas de carne bovina contam com embalagens 
de 20 unidades de 25g.  a vigor também investiu na amplia-
ção da linha de massas frescas, com as novidades nhoque, 
talharim, massas para lasanhas e pastéis. estes dois últimos 
nas versões cumbuca e rolinho. a massa de lasanha pode ir 
direto ao forno, dispensa cozimento e tem formato adaptável 
a qualquer tipo de assadeira. sua embalagem a vácuo permite 
melhor proteção e conservação do produto. O talharim fica 
all dente, e o nhoque conta com ingredientes especiais que 
impedem que as porções empapem. as massas para pastéis 
são versáteis para o preparo com recheios doces e salgados.  
sac: 0800 724 6433 - www.vigor.com.br

a stival alimentos apresenta uma exclusiva linha de mistu-
ras prontas para polentas cremosas, dentro da sua nova linha 
gourmet caldo bom. comercializada nos sabores tradicional, 
carbonara, funghi, quatro queijos e tomate, a polenta cremosa 
proporciona uma refeição de fácil preparo, que se difere da 
tradicional polenta instantânea pela sua consistência um pouco 
mais suave e por conter pedaços dos ingredientes de cada 
diferente sabor. cada embalagem de 300g serve até quatro 
pessoas e basta adicionar a mistura em uma panela com 1,25 
litros de água fria, mexer com uma colher até iniciar a fervura 
em fogo alto e baixar a temperatura após cerca de oito mi-
nutos. depois, basta continuar mexendo a mistura por dois 
minutos adicionais, desligar o fogo e servir em um recipiente. 
sac: (41) 3023 8434 - www.stival.com.br

danette ovoMaltine 
a danone lança danette ovomaltine, uma sobremesa 

que une a cremosidade de danette e o sabor único de ovo-
maltine. a combinação de danette e ovomaltine oferece 
toda a qualidade já consagrada desses produtos. o produto 
está disponível em bandejas de 205g. sac: 0800 701 7561  
www.danette.com.br


