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Novos Azeite extrA virgem  
pArA o foodservice 

 A Ajinomoto traz para o segmento de food-
service brasileiro o azeite de oliva extra virgem 
terrano™, desenvolvido especialmente para res-
taurantes, bares, pizzarias, hotéis, padarias e demais 
estabelecimentos voltados para alimentação fora 
do lar. disponível nas opções 500ml ou 3 litros, a 
embalagem do azeite de oliva extra virgem terrano™ 
é de vidro e tem coloração âmbar, para impedir que 
a luminosidade prejudique a integridade do produ-
to. o azeite terrano™ é resultado de um rigoroso 
controle de qualidade, do plantio até o envase, ga-
rantindo o sabor e o aroma que lhe são peculiares. 

cultivado na parte argentina da cordilheira dos Andes, região 
com condições geográficas privilegiadas em clima e solo, é 
reconhecida por sua excelência na produção de azeitonas 
e vinhas de alta qualidade.  Apresenta acidez máxima de até 
0,4%. sAc: 0800 70 49039 - www.ajinomoto.com.br

Azeite cArdeAl - sAbores 
do mediterrâneo

A bunge acaba de lançar o azeite 
cardeal extra virgem, um 
produto de origem me-
diterrânea e que oferece 
duas variações de acidez 
máxima (0,3% e 0,5%), com 
recomendação culinária.

em embalagem de vi-
dro, o azeite cardeal está 
disponível na versão de 
0,5% de acidez máxima, 
apresentando sabor fru-
tado e picante, harmoni-
zando perfeitamente com 
saladas, peixes e carnes 
brancas, e na versão de 03% 
de acidez máxima, produto de 
maior nobreza extraído ainda na fase de 
maturação das olivas, traz notas picantes e amar-
gas, harmonizando de for-
ma única com carnes ver- 
melhas e queijos fortes. 
para celebrar a chegada do 
azeite cardeal extra virgem, 
a bunge lança também o 
livro “portal mediterrâneo”. 
de autoria do chef Ales-
sandro nicola, especialista 
e professor de culinária 
mediterrânea, a obra reúne 
36 receitas exclusivas das 
cozinhas espanhola e mar-
roquina, harmonizadas com 
as duas versões do azeite.  
sAc: 0800 709 8790  
www.bunge.com.br

pão de queijo em 
embAlAgem de 390g

A catupiry apresenta os tradicionais 
pães de queijo recheados com seu famoso 
requeijão em sacos plásticos de 390g. A 
nova embalagem já possui o logotipo rejuve-
nescido, alinhado às mudanças feitas recen-
temente em comemoração ao centenário 
da empresa. essa é mais uma das novidades 
que a catupiry vem apresentando ao longo 
do ano, de acordo com plano estratégico 

lançado em janeiro, cujo objetivo é modernizar a marca, sem 
perder a tradição, projetando os negócios da empresa para o 
futuro.  Além das novas embalagens estão, dentre as mudan-
ças ocorridas, o alinhamento das cores das embalagens do 
requeijão cremoso, de copo, ao padrão dos outros produtos 
da empresa, ou seja, agora todos os produtos light têm em-
balagens azuis e os tradicionais, vermelhas. também o lança-
mento da versão light do requeijão cremoso em embalagens 
do tipo Pouch Stand up (conhecida como saquinho plástico) e 
a criação de latas comemorativas estilizadas com o logotipo 
do centenário. sAc: 0800 13 3855 - www.catupiry.com.br

Actimel em versão zero 
A danone amplia o portfólio de  

Actimel e apresenta aos consumidores o 
sabor tradicional do produto na versão 
zero, que contém apenas 28 calorias e 
65% menos gordura.  A novidade comple-
ta a linha que também conta com outras 
quatro versões: tradicional, morango, 
mix de frutas e laranja com acerola. de-
senvolvido pela danone,  Actimel é um 
leite fermentado enriquecido com cerca 
de 10 bilhões de “bactérias do bem”, os 
exclusivos probióticos LC Defensis, que 
atuam na flora intestinal, parte funda-
mental das defesas do organismo. Actimel 
sabor tradicional zero está disponível em 
embalagens de 400g, com quatro unidades 
de 100g cada. sAc: 0800 701 7561 - www.actimel.com.br 

creme tipo chAntilly 
sAbor chocolAte

A fleischmann ampliou sua linha de creme tipo chantilly 
lançando a versão do produto em sabor chocolate. com esse 
lançamento a linha passa a ter quatro versões. Apresentada 
em embalagens assépticas tipo “longa vida”, de 200ml, a nova 
versão é ideal para “boleiras” e para o consumidor final. Livre 
de colesterol, gordura trans e lactose, o produto além de tra-
zer benefícios para a saúde do consumidor, garante facilidade 
na hora de preparar qualquer receita. com menos gordura, 
não perde o ponto e sua consistência é garantida. Apresenta 
excelente textura, podendo ser utilizado em decorações finas, 
coberturas, recheios de bolos, tortas, doces, sorvetes e so-
bremesas diversas, garantindo o sabor ideal para cada receita. 
Além do sabor chocolate outra novidade da linha de creme 
tipo chantilly é que a versão tradicional do produto agora pode 
ser encontrada também em embalagens de 1 litro. o creme 
tipo chantilly tradicional é ideal para decorações finas, recheios 
e coberturas de bolos, tortas, frutas, cafés, sorvetes, doces, etc. 
não contém gorduras trans e é super fácil de preparar, basta 
apenas bater em velocidade média até obter a consistência 
desejada. sAc: 0800 704 1931 - www.fleischmann.com.br 

polpA de tomAte em 
edição especiAl

Aproveitando o período 
da safra do tomate, que 
acontece entre os meses de 
junho e outubro no brasil, 
a jurema lança uma edição 
especial limitada de polpa.  A 
novidade, disponível em em-
balagens douradas da tetra 
pak, é produzida e envasada 
no mesmo dia da colheita, 
garantindo o máximo fres-
cor e sabor do alimento. A tecnologia das embalagens tetra 
pak permite que os produtos se mantenham saborosos e 
nutritivos, sem a necessidade de utilização de conservantes.  
sAc: 0800 70 77199 - www.brasfrigo.com.br

fAtiAdos porcionAdos

A tosello frios e carnes especiais traz ao consumi-
dor toda sua linha de frios e embutidos especiais em novas e 
confiáveis embalagens.  As novas embalagens acondicionam 

os fatiados ou embutidos (salsichas, 
por exemplo) em atmosfera modifi-
cada, com garantia de total higiene e 
qualidade, e uma vida útil (shelf life) de 
até 35 dias.  As embalagens (bandejas) 
podem ser porcionadas com 100g até 
2 kg.  A tosello já tem disponível nessa 
nova embalagem o salsichão com 
picles, salsichão com limão e salsa, 
salsichão de frango com tomate seco, 
lombo canadense, lombo condimen-
tado, rostosello (rosbife) com azei-
tonas, pastrami e picanha defumada.  
sAc: (19) 3832-5505 - www.tosello.com.br
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mostArdA em quAtro 
versões 

 A la rioja acaba de lançar no 
mercado nacional a mostarda de 
dijon select, em quatro versões: 
forte de dijon select; dijon vinho 
branco select; dijon estragão  
select; e dijon l’ Ancienne em 
grãos select. em embalagens de vi-
dro, de diferentes tamanhos, a nova 
linha de mostardas é indicada para 
o preparo de molhos, acompanhamento de carnes, sanduíches, 
entre outros. sAc: (11) 3328-0000 - www.larioja.com.br

molhos pArA sAlAdA com 
sAbor bAlsâmico

A marca liza inova seu portfólio de molhos 
para salada com o lançamento do sabor balsâ-
mico. preparado à base de vinagre balsâmico, 
ervas selecionadas e especiarias combinadas, 
o novo produto alia sabor e praticidade 
em uma versão com apenas 13 calorias 
por porção. ideais para temperar saladas, 
os molhos liza também estão disponí-
veis nos sabores rose, queijo, mostarda e 
mel, limão, iogurte, caseiro e caseiro light.  
sAc: 0800 648 0808 - www.liza.com.br

cereAis mAtinAis 
A Nestlé apresenta o Nesfit & 

frutas. o lançamento adiciona frutas 
desidratadas (mamão, coco, abacaxi 
e uva passa) ao tradicional cereal 
Nesfit, que é feito com grãos inte-
grais. oferece baixo teor de gordura 
e é rico em fibras, vitaminas e mine-
rais, como cálcio e ferro. em embala-
gem de 300g, o novo Nesfit & Frutas 
vem atender ao aumento da demanda 
por cereais matinais para adultos.  A 
nestlé foi pioneira em inserir grãos 

integrais em sua linha de cereais matinais, com ingredientes 
em quantidades ideais para favorecer uma alimentação equi-
librada. Nesfit é um cereal com flocos de trigo integral, arroz 
e milho, que garante 11g de cereal integral em uma porção, 
além de ser rico em oito vitaminas, cálcio, ferro, zinco e fibras.  
sAc: 0800 770 2457 - www.nestle.com.br

AchocolAtAdo infAntil 
A parmalat, marca que no brasil 

pertence à lbr (lácteos brasil), 
apresenta o parmalatinho, bebida 
láctea sabor chocolate em embala-
gem de 200 ml.  A bebida é fonte de 
cálcio e rica em sete vitaminas, possui 
sódio, ferro, magnésio, fósforo, vita-
mina b1, b2, b6, vitamina pp e vitamina 
b12, que nutrem e são importantes 
na alimentação. desenvolvido com 
o leite parmalat, parmalatinho é 
indicado para crianças de 6 a 12 anos e 
oferece sabor e nutrição. Além disso, o parmalatinho conta 
com um mascote especialmente criado para animar e in-
teragir com as crianças em jogos e brincadeiras divertidas.   
sAc: 0800 55 7733 - www.parmalat.com.br

sAnduíche pronto 
A seara Alimentos, do grupo 

marfrig, traz ao mercado nacional 
mais uma novidade em alimentos 
prontos: o mega hit yankee burger. 
com um hambúrguer de 100g pro-
duzido à base de carne bovina pre-
mium (yankee burger), o sanduíche 
é o maior do mercado, com 200g. 

Além de uma opção rápida, saborosa e de fácil preparo 
(é só colocar no micro ondas por dois minutos e quinze 
segundos e está pronto para consumo), o mega hit possui o 
sabor do yankee burger bovino acrescido de molho especial 
de queijo provolone, maionese, picles e pão com gergelim. 
o mega hit yankee burger complementa os já tradicionais 
lanches da linha hot hit da seara, oferecidos nos sabores 
x-bacon, x-frango com molho oriental, cheddar burguer, 
x-burguer com molho barbecue, e x-picanha com ketchup. 
sAc: 0800 47 2425 - www.seara.com.br

iogurte orgânico
A taeq, marca exclusiva do grupo pão 

de Açúcar, apresenta o iogurte orgânico, que 
chega para reforçar o portfólio da marca 
e incrementar o sortimento de orgânicos. 
disponível nos sabores mel, natural e mo-
rango, nas versões light e integral, o iogurte 
taeq é feito com polpa, fermento, leite e 
açúcar, o que faz dele uma opção natural e 
sem nenhuma adição de conservantes ou 
corantes. produzido com leite desnatado e 
integral, o iogurte é cerca de 99% orgânico; 
o mínimo para um produto estar nessa 
categoria é 95%. o produto pode ser en-
contrado em três versões de embalagens: 
180g, 450g e 900g. sAc: 0800 15 2134   
www.taeq.com.br


