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Novos

MID® SABOR CAJU
A Ajinomoto do Brasil investe na 

extensão de linha do refresco em pó 
e lança uma nova versão: MID® caju. 
MID® é um refresco adoçado na medida 
certa e com o sabor próximo ao natu-
ral 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. A linha de produtos da empresa 
Ajinomoto do Brasil é composta, ainda, pelo tempero umami 
AJI-NO-MOTO®, AJI-SAL®, tempero SAZÓN®, caldo SAZÓN®, 
RECEITA DE CASA™, HONDASHI® e SABOR A MI®, além 
das sopas individuais VONO®, da sopa cooking VONO® Turma 
da Mônica, dos refrescos em pó MID® e FIT™ zero açúcar, do 
molho shoyu e do tempero para frango à milanesa da marca 
SATIS!™ e do adoçante MID SUGAR®. SAC: 0800 70 49039 
www.ajinomoto.com.br LEITE CONDENSADO 

EM SACHÊ 
O Grupo Barbosa & Marques, empresa 

do segmento lácteo e presente no mercado 
brasileiro desde 1915, apresenta o seu leite 
condensado em sachê da marca Regina, que 
facilita o manuseio e atende ao apelo dos 
consumidores pela facilidade de consumo. Em 
uma embalagem inovadora, o produto vem 
na mesma quantidade da lata, com sabor e 
consistência ideais para as mais diversas iguarias 
doces da culinária. O leite condensado é um grande aliado 
das receitas e, ao mesmo tempo, o seu teor de doçura 
ajuda a eliminar o uso de açúcar adicional. É possível elabo-
rar brigadeiro, pudins, bolos, mouses, entre outros, ou até 
mesmo, ser consumido sozinho, em pequenas quantidades. 
SAC: (33) 3277-9111 - http://site.regina.com.br

MUFFINS INTEGRAIS
A Bauducco aca-

ba de lançar o Cere-
ale Muffin. A linha de 
muffi ns permite a Bau-
ducco estrear neste 
segmento, fortalecendo 
seu portfólio dentro 
da plataforma Cereale, 
iniciada em 2014 com o lançamento dos biscoitos integrais. 
O Cereale Muffi n proporciona diversas formas de consumo 
a qualquer hora do dia e, além de saboroso, o produto ainda 
traz uma proposta nutricional diferenciada, elaborado com 
cereais integrais selecionados e fonte de fi bras. Disponível 
nos sabores banana com amêndoas e cacau & aveia em 
embalagens individuais de 50g. A linha de produtos Bauduc-
co 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 se-
leção de queijos fi nos 
e especiais combina-
dos com o tradicional 
requeijão da marca, 
que confere à prepara-
ção 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.brA
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DANIO BLUEBERRY COM 
CALDA E PEDAÇOS DA FRUTA

A Danone inova e apresenta 
um novo sabor da marca Danio: 
Blueberry.  A novidade é uma 
combinação exclusiva que reúne 
toda a consistência do iogurte 
com pedaços de blueberry em sua 
calda. Danio contém somente 1,8% 
de gordura, duas vezes mais proteína e 
consistência única. É uma opção nutricionalmente equilibrada 
para matar a fome das 16h de maneira prazerosa e saudável. O 
novo Danio Blueberry é o sexto sabor que a marca lança. O 
portfólio já contava com cinco opções: Tradicional; Morango; 
Pêssego; Banana, Cereais e Mel; e Abacaxi com raspas de limão. 
SAC: 0800 701 7561 - www.danone.com.br

MAGUARY LIMONADA 
TRADICIONAL EM 
VERSÃO 200ML

O sucesso de vendas do Maguary Li-
monada Tradicional levou a Ebba a lançar o 
produto no formato 200ml especialmente 
para o consumo on the go. Com a nova 
embalagem, o consumidor pode apreciar a 
bebida leve, saudável e refrescante a qualquer 
momento e em qualquer lugar. Maguary Limonada Tradicional 
tem sabor e aroma de limonada caseira, é feita com frutos 
selecionados e não contém conservantes. O limão, além de 
rico em vitamina C, possui espiridina, um biofl avanóide que 
tem ação benéfi ca sobre os capilares sanguíneos, tornando- 
os mais resistentes. Maguary Limonada Tradicional também 
está disponível em embalagens cartonadas de 1 e 2 litros. 
A marca Maguary é especialista em sucos. Oferece frutas 
selecionadas na forma de sucos concentrados, prontos para 
beber e uma linha completa de produtos. SAC: 0800 081 3022 
www.maguary.com.br

REFRESCO EM PÓ CAMP 
FAMÍLIA

A General Brands, tradicional fabri-
cante de refresco em pó e suco prontos 
para beber, está lançando o refresco em 
pó Camp Família, que faz 5 litros.  Além de 
refrescante e saboroso, o produto apre-
senta o melhor custo benefício para as 
famílias, pois tem um 
rendimento versátil: 
no verso da embala-
gem, uma tabela indica 
a quantidade neces-
sária para obter o 
volume desejado. Por 
exemplo, um envelope 
inteiro, com 150g, ren-
de 5 litros de refresco, 
enquanto 9 colhe-
res de sopa rendem 
3 litros e 3 colhe-
res de sopa fazem 1 litro. Rico em vitamina C, o Camp 
Família tem 10 sabores: laranja, maracujá, abacaxi, man-
ga, uva, limão, caju, salada de frutas, morango e goiaba. 
SAC: 0800 727 2267 - www.generalbrands.com.br

BEBIDA PRONTA COM 
TOQUE DE CAFÉ  

A Melitta apresenta ao mercado 
paulista o Wake, uma bebida láctea, 
pronta para beber, que mistura sabores 
surpreendentes com um toque de café. 
Direcionada para o público jovem de São 
Paulo, que vive um dia a dia bem corrido e 
tem necessidade de uma bebida prática e 
nutritiva, Melitta Wake chega ao mercado 
paulista em três sabores que levam um 
toque de café: Toffee (chocolate, caramelo e café), Chocoberry 
(chocolate branco, morango e café) e Mocca (chocolate e café). 
O Wake foi lançado recentemente nos Estados do Sul e já está 
entre as marcas mais consumidas e preferidas do segmento de 
bebidas lácteas, segundo dados Nielsen. Wake é acondicionado 
em embalagens produzidas com papel certifi cado com o selo 
FSC (Forest Stewardship Council), um dos mais reconhecidos 
do mundo, que atesta o uso sustentável e responsável dos 
recursos naturais. SAC:  0800 14 0203 - www.melitta.com.br

IOGURTE GREGO 
A Lacticínios Tirol está lançando sua linha especial de iogur-

tes Grego nos sabores morango, morango com mirtilo e frutas 
verdes, em embalagens individuais de 100g. Os novos produtos 
estão disponíveis nas versões tradicional e zero lactose, pro-
porcionando o acesso ao produto também por intolerantes 

a lactose. O iogurte possui consistência cremosa, ideal para 
ser consumido puro ou acompanhado de frutas ou cereais. 
Possui um alto valor proteico, 
sendo considerado uma im-
portante fonte de ener-
gia. SAC: 0800 643 7001 
www.tirol.com.br
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BOLO TRADICIONAL RENATA 
SABOR CHOCOLATE

RISOTO INSTANTÂNEO DE 
ARROZ COM FEIJÃO

A linha Rice Cup da Stival Alimentos foi 
criada para satisfazer o paladar brasileiro. 
O risoto instantâneo, nos sabores iniciais 
de galinha caipira, quatro queijos, carne 
com legumes, picanha e funghi, acabam de 
ganhar um complemento chamado de “Brasileirinho”, risoto 
instantâneo à base de arroz com feijão, disponível nos novos 
sabores arroz com feijão carioca e arroz com feijão preto. A 
novidade tem seu preparo simplifi cado, basta misturar 250ml 
de água fervente e aguardar de 1 a 3 minutos (dependo da 
consistência desejada). Pode ser consumido no próprio copo 
individual de papel duplo e possui menos de 280 calorias. O 
produto vem acompanhado de uma colher descartável e atinge 
públicos variados que precisam de refeições rápidas. A porção 
individual rende 270g. SAC: (41) 2106-2466 - www.stival.com.br

NOVA LINHA DE 
GELEIAS LA RIOJA

A La Rioja apresenta ao mercado sua 
nova linha de geleias de frutas. Elaboradas 
com frutas frescas, selecionadas e inspi-
radas em tradicionais receitas europeias, 
apresentam consistência mais sólida e 
maior concentração de fruta. A nova linha 
é composta por cinco sabores: damasco, 
laranja, framboesa, morango e frutas ver-
melhas, acondicionadas em potes de vidro com 200g. A nova 
linha visa atingir o consumidor tradicional e, também, o público 
single, mais seletivo na compra de produtos com pequenas 
gramaturas. A La Rioja é um dos principais importadores 
brasileiros de azeites, conservas, frutas secas e bacalhau seco 
e salgado. Seu portfólio de produtos é composto por mais 
de 600 itens, distribuídos entre marca própria, importação 
exclusiva de marcas mundiais e commodities, com distribuição 
nacional. SAC: (11) 3328-0000 - www.larioja.com.br 

FRANGO ASSA FÁCIL 
A Seara lança o frango Assa Fácil, que pode ser retirado 

do freezer e levado direto ao forno, sem a necessidade de 
descongelar antes, nem temperar, o que o torna ideal para as 
pessoas que têm uma rotina corrida, mas não querem abrir 
mão de uma carne saborosa, macia e suculenta. 

Preparado com temperos naturais, o produto que une 
praticidade e sabor. Outra vantagem do produto é que é 
embalado em um saco assa fácil e não suja o forno, garantindo 
um frango sem sujeira. A linha é composta por quatro cortes 
diferente: frango inteiro, sobrecoxas, fi lé de peito e coxas. 

SAC: 0800 47 2425  www.seara.com.br 

DOCE DE LEITE 
ZERO LACTOSE

Resistir à tentação das sobremesas é 
um dos grandes desafi os para os intole-
rantes à lactose. Atenta a essa realidade, 
nos últimos anos, a Piracanjuba tem de-
senvolvido produtos para atender a essa 
parcela da população. Primeiro, foi o leite 
UHT zero lactose, seguido da bebida láctea zero 
lactose, sabor chocolate. Mais recentemente, 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 inovações no 
segmento lácteo, proporcionando mais qualidade e pratici-
dade 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 

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 embalagem, 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 mescla-
do. 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


