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Torradas Triunfo 
em embalagens 
diferenciadas 

a arcor apresenta as novas torradas Triunfo, disponíveis 
nas versões salgada, integral e light. além de saborosas, são 
fonte de fibras, possuem 0g de gordura trans na porção e 
podem ser consumidas com patês, requeijão e manteiga. a 
novidade chega ao mercado com o objetivo de oferecer ao 
consumidor um alimento mais saudável para o dia-a-dia. ou-
tro grande diferencial do novo produto é a embalagem.  as 
torradas são acondicionadas em uma embalagem cartonada e, 
dentro dela, são separadas em porções individuais, com duas 
torradas. desta forma, estarão sempre frescas e crocantes. as 
torradas Triunfo chegam aos pontos-de-venda em embalagens 
de 140g. SAC: 0800 055 8450 - www.triunfo.com.br  

linha especial de 
molho de TomaTe 

 a costazzurra está lançando uma linha especial de molhos, 
o passata de tomate e o pomodori pelati.  a passata de tomate 
não contém sementes e é elaborada com tomates frescos, ou 
seja, não contém nenhum tipo de concentrado, o que propor-
ciona sabor caseiro e frescor. a passata é acondicionada em 

embalagem de vidro, com peso líquido de 680g. Já o 
pomodori pelati é composto por tomates inteiros, 

sem pele e suco de tomates 
frescos. o grande diferencial 
do produto é que a versão 
importada para o mercado 
brasileiro é a salsata, que sig-
nifica que o produto tem sua 
calda mais densa e mais aver- 
melhada. SAC: (11) 3864-1533 -  
www.costazzurra.com.br

danoninho para 
beber em embalagem 
econômica 

danoninho para beber cresceu e ganhou, 
pela primeira vez, uma roupagem de 900g. A 
nova embalagem rende cinco porções do tra-
dicional iogurte. Danoninho para beber 900g 
tem fórmula exclusiva, com os nutrientes que 
realmente são necessários para complementar 
a dieta das crianças brasileiras. outro aspecto 
que destaca danoninho na categoria são os 
baixos teores de açúcar e de sódio.  a pequena 
quantidade de sódio presente na fórmula não 
é adicionada e sim proveniente do leite inte-
gral, principal matéria-prima do produto.  a família danoninho 
é composta pelas bandejas do tradicional petit suisse (90g, 
100g, 360g e 400g), pela sobremesa láctea de chocolate (90g 
e 360g), além do iogurte Danoninho para beber em garrafinha 
de 180g. SAC: 0800 701 7561 - www.danone.com.br

bala masTigável fruTsy na 
versão sTick

a dori alimentos lança a nova versão stick da bala mastigável frutsy, nos 
sabores morango, chocolate e manga. dois pontos fortes do novo produto 
são o preço atrativo para todos os bolsos e a embalagem diferenciada, que 
permite a comercialização com todos os canais, ou seja, atacado, varejo e 
distribuidores. as mudanças na apresentação dos produtos da dori fazem 
parte da proposta de modernização no layout do portfólio de balas da marca.  
SAC: (14) 3408-3000 - www.dori.com.br

RequeiJão light
a catupiry, empresa fabricante do tradicional requeijão 

que leva o seu nome, traz ao mercado mais uma novidade, 
o requeijão catupiry light. além de saboroso e nutritivo, 

uma colher de sopa (30g) 
do catupiry light possui 

apenas 50 calorias.  o 
novo requeijão pode 
fazer parte de uma 
alimentação leve e 
saudável, seja no 
café da manhã, no 
almoço, no lanche 

da tarde ou no jan-
tar, sozinho ou como 

parte de uma receita. 
SAC: 0800 13 3855 -  

www.catupiry.com.br
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fruTa desidraTada 
100% nAtuRAl

a vale do rio pardo lança a fruitco., uma marca de fruta 
desidratada que já disponibiliza no mercado oito opções: bana-
na, maçã, melão, abacaxi, mamão, manga, caqui e pêra.  a fruta 
desidratada fruitco. é uma alternativa para os consumidores 
que cultivam o hábito de se alimentar de forma saudável, pois 
é 100% natural, livre da adição de açúcar ou conservantes 
químicos. como contém menos água, as frutas desidratadas 
concentram mais as vitaminas, sais minerais, sabor e o aroma 
característico de cada fruta.  além disso, as frutas desidratadas 
fruitco. são práticas, podem ser consumidas em qualquer 
lugar, sem que o consumidor tenha que se preocupar com 
cascas, sujeiras ou resíduos. a fruitco. é uma opção tam-
bém para as pessoas com restrições alimentares ou para 
consumidores que fazem dieta, pois mantém o mesmo valor 
calórico da fruta, proporcionando a sensação de saciedade.  
SAC: (11) 3872-1666 - www.fruitco.com.br

fondue de chocolaTe 
garoTo esTá de volTa! 

o  f o n d u e  d e 
chocolate ao leite 
garoto está de vol-
ta em edição limita-
da. o produto está 
disponível em nova 
embalagem e traz 
uma luva com ins-
truções de preparo 
e dicas de consumo. 
É de preparo rápido 
e prático, basta co-
locar no microondas por alguns minutos, mexer e depois 
usar a imaginação para preparar as receitas. o fondue 
está disponível em pote de 400g e serve até seis pessoas.  
SAC: 0800 55 9550 - www.chocolatesgaroto.com.br

opção em alimenTo 
práTico e saudável

 a gomes da costa acaba de aumentar sua família de pro-
dutos e pescados com a cavalinha, um tipo de peixe sem esca-
mas, mais saboroso e mais nobre do que a sardinha. a cavali-
nha é uma opção de alimento prático, saudável e saboroso, pois 
contém ômega3 
e ácido graxo, 
o que contribui 
na prevenção de 
doenças cardio-
vasculares, infla-
matórias e dimi-
nuição do ldl 
(colesterol ruim) 
e aumento do 
hDl (colesterol 
bom), além de auxiliar no bom funcionamento do metabolismo. 
o lançamento não leva em sua produção qualquer conser-
vante, assim como todos os produtos da gomes da costa. 
SAC: 0800 704 1954 - www.gomesdacosta.com.br

pão de mel e paliTos com 
coberTura de chocolaTe 
sem gordura Trans 

a general brands está entrando no mercado de pão de 
mel e palitos com cobertura de chocolate. produzidos com a  
marca divino sapore, os dois produtos levam uma cobertura 
de chocolate e não possuem gordura trans em sua composi-
ção. o destaque é a receita especialmente desenvolvida pela 
general brands, que tornou o pão de mel macio e saboroso, e 
os palitos super crocantes. o pão de mel pode ser encontrado 
em embalagens de 40g e 80g, com quatro e oito unidades, assim 
como os palitos. Cada pão de mel tem 54 calorias e o palito, 
23 calorias. SAC: 0800 727 2267 - www.generalbrands.com.br
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nesTlÉ lança cafÉ 
solÚvel em pÓ 

a nestlé ampliou a linha
de produtos nescafé com 
o lançamento nescafé so-
lúvel em pó. com sabor 
forte e encorpado, a tex-
tura do pó fino torna o 
novo nescafé ainda mais 
cremoso. o lançamento 
está disponível na versão 
lata 200g e em sachês 50g. 
o novo produto vem com-
plementar a linha nescafé, 
que já possui as variedades 
Tradição, com sabor forte; 
original, extra forte; matinal, 
com paladar equilibrado; descafeinado e o café com leite. 
SAC: 0800-7702411 - www.nestle.com.br

leiTes uhT
a itambé apresenta sua nova linha de leites uhT - leites 

longa vida.  a linha é composta por cinco tipos de leites uhT, 
compreendendo a segmentação de alguns deles para agregar 
mais valor à linha oferecida. os tipos de leites uht são: inte-
gral, semidesnatado, desnatado multivitaminado, integral com 
ferro e semidesnatado com baixo teor de lactose.  a linha 
conta com diferenciais importantes com relação aos valores 
nutritivos e principais características de cada um. a nova 
linha está disponível em embalagens de 1 litro Tetra pak. os 
produtos da itambé são fabricados em equipamentos de alta 
tecnologia, através de rigorosos processos de homogeneização 
e envasamento para a preservação do sabor e da qualidade do 
produto.  a embalagem longa vida da Tetra pak proporciona 
conveniência, segurança alimentar, praticidade e comodidade, 
preservando as características nutricionais e o sabor do 
produto, além de ser 100% reciclável. SAC: 0800 703 4050 - 
www.itambe.com.br

novo Tempero garanTe 
arroZ solTinho e com 
sabor caseiro

a knorr lança no 
mercado um tempero 
que assegura o arroz 
perfeito todos os dias. 
Trata-se do knorr meu 
arroz, que deixa o tradi-
cional acompanhamento 
sempre soltinho, bran-
quinho e com sabor 
caseiro. com o produto, 
não é necessário acres-
centar qualquer outro 
tempero ao preparo, já 
que knorr meu arroz 
contém em sua fórmula 
sal, alho e/ou cebola desidratados, de acordo com o sabor es-
colhido. A novidade está disponível nos sabores tradicional (com 
alho, cebola e sal), extra Alho (com alho e sal) e extra Cebola 
(com cebola e sal).  A embalagem contém cinco sachês, sendo 
que cada envelope é sufi ciente para o preparo de uma xícara 
(chá) de arroz, devendo ser adicionado ao arroz antes de acres-
centar água à panela. SAC: 0800 707 0077 - www.knorr.com.br

massas madres naTurais
a puratos apresenta sapore, uma linha de massas madres 

naturais, líquidas ou desidratadas, desenvolvida com o obje-
tivo de atender uma demanda crescente dos consumidores 
que buscam pães autênticos, com sabor diferenciado. para o 
panifi cador acostumado a trabalhar receitas de alta qualidade, 
sapore oferece a possibilidade de eliminação da laboriosa 
etapa de preparação de esponjas e massas madres, antes ne-
cessárias para obtenção de pães tradicionais. Tudo isso aliado 
à versatilidade, praticidade e agilidade na fabricação. sapore 
não oferece riscos de contaminação ou irregularidades. pode 
ser utilizado em diversas aplicações, incluindo pães de centeio 
e trigo, pães doces, massas em geral, salgadinhos, em proces-
sos de fermentação direta ou longa e em pães congelados. 
pronto para uso, sapore é adicionado diretamente à massa. 
outro lançamento da puratos é o o-tentic, desenvolvimento 
de alta tecnologia para proporcionar mais sabor aos pães e 
praticidade aos panifi cadores. o novo ingrediente elimina a 
necessidade de massas madres, que não têm desempenho uni-
forme, interferindo 
na instabilidade dos 
resultados no pro-
duto fi nal. o-tentic 
proporciona re-
sultados regulares, 
trazendo o sabor 
de pães artesanais, 
obtidos por meio 
de uma fermenta-
ção longa e pelo uso 
de massas madres. 
SAC: 0800 771 7872 - 
www.puratos.com.br



LANÇAMENTOS

25

A
D

IT
IV

O
S 

&
 IN

G
R

E
D

IE
N

T
E

S

alimenTos em conserva 
sem adiTivos químicos

a san marco alimentos está trazendo com exclusividade 
para o Brasil toda a qualidade e confiança dos produtos Del 
Santo, marca que possui mais de 30 anos de tradição na região 
italiana do veneto e é especialista na elaboração e conservação 
de hortaliças e fungos frescos. no portfólio estão alimentos 
como funghi porcini, funghi pleurotus, cebola borettane, co-
rações de alcachofra, champignon de paris, tomate sem pele 
e sugo ao manjericão. o grande diferencial dos produtos 
del santo é que eles não levam aditivos químicos, salmoura, 
amidos ou glutamato. a conservação é feita de modo natu-
ral, com óleo de girassol e outras especiarias. além disso, os 
produtos são esterilizados, pasteurizados e embalados em 
alumínio ou vidro, garantindo a preservação dos alimentos 
por um prazo de até três anos. SAC: (41) 3079 7222 -  
www.sanmarcoalimentos.com.br

queiJo RAlADo 
formaggio

a selmi apresenta o 
renata formaggio, queijo 
ralado para uso em qual-
quer tipo de massa. 

o novo produto 
chega ao mercado ra-
lado grosso, uma carac-
terística particular que 
elimina qualquer sus-
peita de ser uma mis-
tura de diferentes tipos 
queijos e assegura 100% 
de origem parmesão. 
o renata formaggio 
possui teor de sal na-
tural e é produzido 
através da mistura de 
três ingredientes: coalhada, leite e fermento; o sal é resul-
tado da maturação do leite em contato com a coalhada. 
o renata formaggio derrete em contato com alimentos 
quentes e pode ser servido também em pratos frios.  
SAC: 0800 11 5855 - www.selmi.com.br

chocolaTe com o novo 
sabor ovomalTine

a hershey’s apresenta o chocolate ovomaltine, uma 
combinação de textura feita com chocolate ao leite e flocos 
crocantes de ovomaltine.  a parceria entre a pandurata 
alimentos, que comercializa a hershey’s no brasil, e o 
grupo abf brasil, detentor do ovomaltine, aconteceu com 
o objetivo de levar uma opção diferenciada ao mercado. 
SAC: 0800 707 7782 - www.hersheys.com.br

nhoque Com 50% De 
baTaTa fresca

a Zini alimentos, através da sua divisão Zini massas, apre-
senta ao mercado profissional do fast food o nhoque patato, 
um tipo de nhoque fabricado a partir de batatas frescas in 
natura, utilizando tecnologia de produção bastante inovadora. 
o uso de batata in natura traz uma série de vantagens do pon-
to de vista qualitativo e organoléptico, ou seja, elimina o uso 
dos aditivos normalmente contidos nos flocos de batata para 
garantir sua conservação, e proporciona uma textura comple-
tamente diferente, mais macia e cremosa, além do sabor da 
batata se tornar mais acentuado e natural.  a característica 
marcante que diferencia patato dos demais nhoques é também 
o fato de ferver no molho aguado, eliminando por completo 
a fervura em água. SAC: (11) 3931-7993 - www.zini.com.br
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molho pomarola 
nAS veRSõeS mAnJeRiCão 
e aZeiTona

a knorr apresenta 
duas novidades na sua 
linha de molhos poma-
rola, os sabores man-
jericão fresco e alho, e 
azeitona e azeite. produ-
zidos com ingredientes 
naturais, sem conservan-
tes, corantes ou aromas 
artificiais, podem ser 
utilizados em diversas 
preparações de massas, 
tortas, risotos, carnes, 
entre outros pratos. 
A linha 100% natural, 
tem sabor mais suave, 
pois não leva na receita  
nenhum ingrediente que 
altere seu paladar, e contém mais tomates em sua composição, 
para garantir a consistência do molho, sem adição de espes-
santes. seu preparo é feito com ingredientes simples, como 
cebola, açúcar, sal, óleo de soja, salsa e cebolinha, no caso da 
versão clássica, acrescidos de manjericão e alho, azeitona 
e azeite nas versões saborizadas. as novidades chegam ao 
mercado em sachê, assim como toda a linha knorr pomarola 
vitalie, que também passa a ser comercializada nesse formato. 
SAC: 0800 707 0077 - www.knorr.com.br

linha 
mais viTa 
na versão 
fruTal 

 a yoki apresenta a versão 
frutal da linha mais vita. a nova 
versão é fortificada com vitaminas 
A, B6, B12, C, D, e, ácido fólico e 
ferro. elaborada por meio da Tec-
nologia Direto do grão (tDg), 
os produtos são refrescantes e se 
destacam pelo aroma e sabor.  a li-
nha frutal inclui, na versão regular, 
os sabores uva, pêssego, abacaxi, la-
ranja, maçã, manga e morango, e na 
versão light, os sabores uva, maçã 
e pêssego. SAC: (11) 2188-8444 -  
www.yoki.com.br

recheios e coberTuras 
para foodservice

 o grupo vigor está lançando para o mercado de food-
service uma solução completa para recheios e coberturas, 
atendendo ao segmento de padaria e confeitaria: o Amélia 
perfect cream e o amélia creme confeiteiro. o amélia per-
fect cream é um creme tipo chantilly ideal para decoração 
de bolos, tortas e sobremesas. possui ótima performance 
e excelente resultado final em aplicações decorativas. está 
disponível nos sabores nata, base e chocolate, ficando 
estável por até cinco dias depois de batido. permite ainda 
adição de cores, sabores, frutas e essências. além disso, é 
livre de colesterol e de gorduras trans. Já o Amélia Creme 
confeiteiro vem pronto para o uso. com sabor de creme 
caseiro de baunilha, é indicado para ser aplicado em recheios 
de sonhos, pães doces, torteletas, bombas, massas doces e 
folhadas, pizzas e também como recheio de bolos. elabo-
rado com ingredientes naturais, é livre de gordura e pode 
ser misturado com geléias, frutas, bebidas, entre outros.  
SAC: (11) 2799-5500 - www.vigor.com.br

chá com sachê em 
forma piramidal 

a leão, fabricante do tradicional matte leão, lança o 
kashaya Tea, um chá  que vem com sachê em formato pi-
ramidal, proporcionando uma melhor infusão. o formato 
piramidal, inédito no país, é sinônimo de mais sofisticação, 
melhor infusão e visualização. o novo chá é 100% natural e 
sua origem está nas melhores plantações da índia, colhido nas 
montanhas de nilgiri. o kashaya Tea é um chá de sabor único 
e suave. A bebida personifica o ritual requintado de consumo 
de um chá: processo de infusão, 
folhas maiores para dar um 
melhor aroma, sabor e as 
propriedades da bebi-
da. kashaya Tea está 
disponível nos 
sabores chá 
verde e chá 
branco com 15 
sachês piramidais. 
SAC: 0800 41 1210 - 
www.matteleao.com.br


