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Novos

Vinagre balsâmico  
em sachê 

o setor de foodservice já pode 
contar com uma opção inovadora 
de tempero em porção individual. a 
castelo alimentos, marca líder no 
segmento de vinagres, acaba de lan-
çar o primeiro aceto balsâmico em 
sachê do país. o vinagre balsâmico 
Tradizionale castelo chega em emba-
lagens de 4ml e 8ml, acompanhando 
a tendência da alimentação saudável 
verificada nos restaurantes, redes de 
fast food, deliveries e outros estabelecimentos do segmen-
to. Produzido a partir do vinho tinto e extratos vegetais 
de madeiras nobres, o balsâmico Tradizionale castelo 
apresenta consistência densa e sabor agridoce e amadei-
rado, que caracterizam os melhores produtos da categoria. 
além das saladas, o produto pode ser usado para tempe-
rar frutos do mar, carnes, legumes grelhados e entradas.  
sac: 0800 771 6111 - www.casteloalimentos.com.br

iogurTe 
com 
Toque  
de soja 

misTura Para  
bolo em caixinha 

PolPa de fruTa 
congelada

fermenTo biológico 
seco insTanTâneo

a itaiquara alimentos traz para o 
mercado a sua nova linha de fermento 
biológico seco instantâneo. a empresa 
está apostando na linha de produtos 
composta por fermentos para massa 
regular e para massa doce em pacotes de 
500g. o lançamento chega para comple-
mentar a tradicional família de fermento 
biológico fresco. com a novidade, a 
itaiquara alimentos, que há anos vem investindo no aprimo-
ramento de seus produtos e, principalmente, na qualidade 
do fermento, irá propiciar ao padeiro uma nova opção para a 
arte de fazer pães, pizzas, biscoitos fermentados, panetones e 
outros produtos de panificação que necessitem do fermento 
biológico. sac: 0800 770 6220 - www.itaiquara.com.br

sucrilhos Kellogg’s®  
em noVas embalagens

a Kellogg’s® apresenta aos consumidores as novas embalagens de su-
crilhos. com layout moderno e colorido, as embalagens ganharam novos 
elementos, com destaque para a imagem do Tigre Tony®, mascote ícone da 
marca, e o novo formato do bowl com os flocos de milho com açúcar. O novo 
visual chega para reafirmar a posição da marca e se diferenciar dos demais 
produtos nas gôndolas. as novas embalagens já estão disponíveis em todo 
o país. a linha de sucrilhos Kellogg’s® é ideal para quem busca manter um 
estilo de vida saudável, por meio de uma alimentação completa e balanceada, 
sem perder o sabor. naturalmente sem colesterol, com baixo teor de gordura e fonte de vitaminas e nutrientes, os cereais 
são indicados para consumo em todas as fases da vida. as práticas embalagens individuais são uma excelente opção para o 
café da manhã. disponíveis nos sabores original, chocolate e Power. sac: 0800 8885 55555 - www.kelloggs.com.br

a fleischmann apresenta sua linha de misturas para bolo 
em caixinha.  a marca, que já conta com 17 opções de misturas 
para bolo em embalagens no formato pouch, inaugura, com 
estes lançamentos, sua participação na categoria de bolo em 
caixinha. os sabores da nova linha de produtos fleischmann 
são laranja com cobertura de fondant, fudge cake com calda de 
chocolate, cenoura com cobertura de chocolate, e pão de mel 
com cobertura de chocolate.   a vantagem da caixinha é poder 
proporcionar ao consumidor uma solução completa, uma vez 
que as misturas para bolo e cobertura podem ser colocadas 
na mesma embalagem. desde o início do desenvolvimento da 
nova linha, o foco da empresa era disponibilizar produtos de 
fácil preparo, totalmente diferenciados e de altíssima qualidade. 
sac: 0800 704 1931 - www.fleischmann.com.br 

a general brands, fabricante dos refrescos em pó camp 
e néctar de frutas, está lançando o camp fruta Pura, polpa de 
fruta congelada para sucos em 25 sabores. este lançamento 
vai promover a entrada da empresa no segmento de polpa 
de fruta, como resultado de sua fusão com a  nutrimarcas. 
Totalmente natural, 100% polpa,  o camp fruta Pura não 
contém açúcar,  nem conservantes e vai direto do produtor 
ao consumidor. o camp fruta Pura está disponível na versão 
de100g. sac: 0800 727 2267 - www.generalbrands.com.br

activia, marca da 
danone e líder na 
categoria de iogurtes do 
país, traz mais uma opção saudável 
para a mesa do consumidor brasileiro, 
o activia com toque de soja. Trata-se do mesmo activia que o 
consumidor já conhece, com o exclusivo bacilo Dan Regularis 
que ajuda a manter o intestino no ritmo, agora também com um 
toque de soja em sua composição.  activia com toque de soja é 
mais uma opção para o público que busca uma dieta saudável.  A 
novidade está disponível nos sabores ameixa e frutas vermelhas.  
sac: 0800 701 7561 - www.activiadanone.com.br/produtos

lasanhas inTegrais
 a sadia lança as primeiras lasanhas com massa integral 

do mercado. a linha apresenta menor teor de gordura, mais 
fibras e redução do teor de sódio. Os lançamentos reforçam 
a preocupação da marca em aliar praticidade e sabor com 
saudabilidade. são três sabores: peito de peru e brócolis, 
creme de espinafre, e marguerita (elaborada com molho de 
tomate e manjericão).

Para reforçar a linha, a sadia traz ainda a lasanha de frango 
ao sugo, elaborada com ingredientes selecionados e uma 
das versões preferidas dos brasileiros. sac: 0800 701 7782  
www.brasilfoods.com
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biscoiTo gelado misTura Para bagueTTe 
a mauri apresenta as 

misturas para baguette 
branca e baguette preta, 
que além de aumentar o 
portfólio da marca, oferece 
aos profissionais da pani-
ficação um produto com 
preparo diferenciado e que 
resulta em um sabor único.  
a baguette branca proporciona maior praticidade e versati-
lidade e possibilita o preparo de várias receitas a partir do 
mesmo produto. outro benefício dessa mistura é a padroni-
zação no modo de preparo, que resulta em um pão com alta 
crocância e textura típica de baguette francesa. já a baguette 
preta soma a todas essas características as sementes de gi-
rassol e gergelim, oferecendo um sabor todo especial ao pão 
finalizado. Para proporcionar aos novos pães maior qualidade 
e diferenciá-los no mercado, foi inserida na composição das 
misturas para pão baguette uma variedade de massa madre. 
as novas misturas têm um processo de três a quatro horas de 
fermentação, e as baguettes produzidas se igualam ao produto 
de longa fermentação. sac: 0800 703 3699 - www.mauri.com.br

sobremesas lácTeas
a linha de sobremesas lácteas da Tirol ganha ainda mais 

sabor com o sutille, um doce cremoso à base de leite e creme 
de leite em três diferentes sabores. comercializada em práti-
cas embalagens com duas unidades de 90g cada e com opções 
nos sabores chocolate, chocolate branco e papaia, a sobre-
mesa sutille agrega a reconhecida qualidade da matéria-prima 
Tirol, à textura e paladar.  além disso, o consumo de sutille é 

também uma agradável opção 
para suprir o aporte lác-

teo diário necessário 
para uma boa saúde.  
sac: 0800 643 7001   

www.tirol.com.br

chanTilly ao leiTe
a Vigor alimentos renova o portfólio 

de produtos da marca amélia com o 
lançamento do chantilly ao leite, que alia 
duas necessidades antigas dos confeitei-
ros: sabor de creme de leite com ótima 
estabilidade. disponível em embalagens 
da Tetra Pak de 1 kg, o produto não ne-
cessita de refrigeração antes de aberto 
e é indicado para bolos e sobremesas. 
além da novidade, a Vigor food service 
também reposiciona todos os produtos 
da marca amélia, que passam a espelhar 
nas embalagens informações com mais clareza aos consumi-
dores. há mais de 90 anos no mercado, a Vigor consolida-se 
por exercer atividades baseadas em inovação, distribuição e 
comunicação adequada a cada produto. o grupo comercializa 
iogurtes, queijos, margarina, sobremesas, entre outros das mar-
cas Vigor, leco, danubio, faixa azul, serabella, amélia, carmelita 
e mesa. sac: 0800 724 6433 - www.vigor.com.br

azeiTe de oliVa  
sabor laranja 

buscando atender os paladares mais requinta-
dos, a alimentos zaeli apresenta um novo conceito 
gastronômico no brasil e acaba de lançar mais um 
produto diferenciado, o azeite de oliva extra vir-
gem com sabor de laranja. importado da espanha, o 
azeite sabor laranja é obtido de forma artesanal. É 
composto por 70% de azeite de oliva extra virgem 
e 30% de azeite de casca de laranja. as azeitonas e 
laranjas são prensadas juntas, adquirindo naturalmente 
o gosto da fruta. a mistura que envolve o paladar é indicada 
para incrementar refeições leves e cotidianas, como saladas, 
peixes, churrascos e molhos. o azeite de oliva sabor laranja 
é apresentado em embalagem escura de 250ml que protege 
mais o conteúdo, pois azeites oxidam com calor e claridade.  
sac: 0800 44 2288 - www.zaeli.com.br

margarina VegeTal

arroz PreTo 

depois do lançamento do leite saborizado Trakinas shake, 
a marca de biscoitos recheados Trakinas apresenta dois novos 
sabores com a licença do filme “A Era do Gelo 4”. Nos sabores 
sorvete de limão e sorvete de frutas vermelhas, o biscoito 
pode ser colocado na geladeira duas horas antes de ser consu-
mido para proporcionar uma sensação “geladinha”, semelhante 
à da sobremesa que inspira os novos sabores. inspirados no 
filme “A Era do Gelo 4”, Trakinas sabor sorvete de limão e 
sorvete de frutas vermelhas pode ser consumido, ainda, em 
temperatura ambiente sem perder o sabor característico. os 
novos sabores são comercializado em embalagens de 143g. 
sac: 0800 704 1940 - www.kraftfoods.com.br

a josapar apresenta o arroz preto Tio joão, que além de 
aparência exótica, possui aspectos nutricionais e benefícios 
à saúde muito relevantes. Rico em flavonóides que possuem 
propriedades antioxidantes, o arroz preto Tio joão também 
é um alimento utilizado na prevenção de diversas doenças, 
por exemplo, doenças cardíacas e diabetes. o aroma e o 
sabor acastanhados deste grão são de aguçar o paladar e 
ele pode ser inserido com acompanhamento em qualquer 
receita, inclusive em saladas. os grãos curtos, arredondados 
e macios, com coloração preta quando crus, tornam-se roxos 
após o cozimento, conferindo visual marcante. o arroz preto 
Tio joão não precisa ser lavado ou escolhido. o produto é 
disponibilizado em embalagens de 500g. sac: 0800 53 1800  
www.josapar.com.br 

a crista, empresa nacional do grupo lins, apresenta 
em seu portfólio a margarina vegetal ornella. indicada para 
a produção de massas, pães em geral, refeições, cremes, 
molhos e outras demandas na culinária industrial, a ornella 
foi desenvolvida para atender o segmento de panificação e 
confeitaria. Produzida com alta tecnologia e matéria-prima 
de qualidade, ornella garante aos produtos brilho, maciez, 
consistência e rendimento. com dosagem equilibrada de sal, 
leva ao consumidor final sabor e aroma especial.  A margarina 
vegetal ornella, é encontrada nas versões 50% de lipídio em 
balde de 15 kg, e 80% de lipídio, oferecida em balde de 15 
kg ou caixa de papelão de 24 e 15 kg. sac: (11) 3311-1940  
www.cristamargarina.com.br

leiTe uhT zero lacTose
a Piracanjuba renovou seu mix de pro-

dutos e lança no mercado o leite uhT se-
midesnatado Piracanjuba zero lactose. o 
produto é inovador e saudável, o único  Zero 
lactose no mercado brasileiro.  a lacto- 
se é um açúcar encontrado no leite. Sua 
digestão ocorre a partir da ação da enzima 
lactase, que é responsável pela “quebra” da 
lactose, garantindo sua digestão. existem 
pessoas que podem ter uma perda progres-
siva da capacidade de digestão adequada da 
lactose: esse quadro pode se iniciar após 
os primeiros anos de vida e pode aumen-
tar ao longo do tempo. entretanto, é mais 
observado em adultos. essa incapacidade é 

decorrente da progressiva diminuição da produção de lactase, 
podendo chegar a total impossibilidade de produzi-la, o que 
dificulta a digestão da lactose, resultando em desconfortos 
gástricos, como gases, dores abdominais, inchaço e diarréia.  a 
prevenção dos sintomas pode ocorrer de duas maneiras: ou 
suspender o consumo de leite e alimentos com lactose; ou 
fazer uso de medicamentos que agem de forma semelhante 
à enzima lactase, sempre antes do consumo desses alimentos.  
com o leite uhT semidesnatado Piracanjuba zero lactose 
nenhuma dessas duas medidas é necessária. como o leite não 
tem lactose, não gera nenhum tipo de reação no organismo 
dos intolerantes a esse açúcar, que podem incluir o leite na 
rotina alimentar e, inclusive, utilizá-lo no preparo de bolos, 
doces, cremes, molhos e outras receitas que, geralmente, 
precisam evitar. o lançamento do leite Piracanjuba uhT zero 
lactose faz parte da estratégia da empresa em priorizar pro-
dutos nutritivos e saudáveis que valorizam a marca, tornando-a 
cada vez mais especializada em atender os diversos nichos 
de mercado. sac: 0800 722 1718 - www.piracanjuba.com.br
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