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ACQUA PANNA EM 
EMBALAGEM PET 500ML

A Acqua Panna, água premium da Nestlé, 
incrementa o seu portfólio no Brasil com a 
embalagem pet de 500ml. Fácil de transportar, 
armazenar e muito prática de levar na bolsa, 
é uma água extremamente leve e surge 
como opção de hidratação para momen-
tos de consumo on the go. Distribuída em 
mais de 120 países nos cinco continentes, 
a Acqua Panna representa excelência em 
qualidade em razão de sua origem e in-
terpreta perfeitamente o estilo de vida 
italiano, como uma síntese de prazer, saúde e bem-estar. 
Acqua Panna tem sua fonte localizada em uma área de 25 
quilômetros quadrados ao Norte de Florença, próximo ao 
vilarejo de Scarperia, na Toscana. Acqua Panna pet 500ml 
complementa o portfólio da marca no Brasil, que ainda conta 
com as embalagens nas versões de vidro em 250ml e 505ml. 
SAC: 0800 979 1819 - www.nestle.com.br

CAFÉ TROPICAL NAS VERSÕES 
TORRADO E MOÍDO

Elaborado pela Cia. Cacique 
a partir de grãos selecionados, 
o café Tropical está sendo re-
lançado e chega às gôndolas nas 
versões torrado e moído, em 
embalagem a vácuo e almofada 
de 500g, e também em grãos, em 

pacote de 1 kg. O café Tropical conta com um 
blend encorpado, ponto de torra acentuado 
e aroma intenso, que o destaca em sua cate-
goria e garante consistência e rendimento a 
cada preparo. Sua nova embalagem ganhou 
cores mais vivas e alegres, reforçando seu 
conceito de café verdadeiro, intenso e forte. 
SAC: (11) 2173-2520 - www.cacique.com.br

CAMP SABOR COLA
A General Brands está lançando 

dois novos e exclusivos produtos: o 
Camp Cola e o Camp Cola com li-
mão. Segundo a empresa, é a primeira 
vez que um refresco em pó consegue 
reproduzir o sabor da bebida mais ven-
dida no mundo, o sabor Cola. As duas 
versões estão disponíveis em envelopes 
com 25 gramas, com rendimento de 
um litro cada. A General Brands aposta alto na aceitação do 
produto, pois o sabor é muito semelhante ao dos refrigeran-
tes Cola. As embalagens bem elaboradas realçam o frescor 
do produto. SAC: 0800 727 2267 -  www.generalbrands.com.br

QUINOA + PAINÇO
A Grings Alimentos Saudáveis acaba de lançar na sua linha 

de Grãos Especiais o Quinoa + Painço Grings 200g, um mix de 
quinoa branca e vermelha e painço. Um dos grãos mais antigos 
e nutritivos do mundo, o painço foi redescoberto por suas 
propriedades funcionais e seus estudos demonstram vários 
benefícios à saúde, por sua excelente composição nutricional 
e sabor agradável. O Quinoa + Painço Grings pode ser utiliza-

do como acompanhamento, junto ou substituindo o 
arroz, misturando-o com legumes ou em combina-
ções com uma variedade de temperos e outros grãos 
em saladas. SAC: (19) 3624-1304 - www.grings.com.br

Novosprodutos



LANÇAMENTOS

ARROZ DOCE TIO JOÃO
A marca Tio João apresenta seu mais recente lançamento: 

sobremesas Tio João Cozinha & Sabor Arroz Doce. Em três 
sabores - Tradicional, Coco e Doce de Leite -, os produtos 
são fáceis de fazer, basta adicionar água e seguir o modo de 
preparo presente nas embalagens.A novidade promete des-
taque no mercado por não conter aroma artifi cial, glúten e 
espessante (goma xantana), além disso pode ser preparado 
no microondas, garantindo praticidade aos consumidores.

A Josapar é líder nacional do mercado de arroz, 
onde está presente com o arroz e o feijão Meu Biju, 
a linha de alimentos em pó à base de proteína isolada 

de soja - SupraSoy -, entre outras marcas, como azeite 
Nova Oliva, Soy+, Beleza, Exato, Tio Mingote e No Ponto. 
SAC: (53) 3284-1000 - www.josapar.com.br

MOLHO BARBECUE
A linha Barbecue 

Kenko, da Sakura, é 
composta de um trio 
de molhos de categoria 
premium, sendo eles: 
Americano; Picante com 
molho de pimenta; e a 
versão com Mel. Todos 
são envasados em frascos up side down (frasco invertido) 
de 370g com tampa com válvula dosadora, que evita o res-
pingo e vazamentos acidentais mesmo com a tampa aberta. 
SAC: (11) 2941-1177 - www.sakura.com.br

CREME DE QUEIJO MINAS FRESCAL

COGUMELOS PRONTOS PARA 
CONSUMO

A La Pastina lança no 
Brasil a linha de cogumelos 
prontos da empresa italiana 
Nova Funghi. A novidade está 
disponível nas versões Misto 
Funghi, Porcini Trifolati, Funghi 
Trifolati, Funghiotti e Funghi 
Famigliola Gialla. Os produtos 
estão sendo distribuídos em 
embalagens de 180g. SAC: 0800 721 8881 - www.lapastina.com

ESCONDIDINHO DE CALABRESA
A Pif Paf lançou mais um produto delicioso da sua linha Pronta, o escondidinho de 

calabresa. Com modo de preparo rápido, o novo produto faz parte de um mix de mais 
de 300 itens da empresa. Com três camadas (purê de mandioca, recheio refogado de 
linguiça tipo calabresa, outra camada de purê), o produto não possui glúten e contém 
tomate in natura, além de ter temperos especiais. O produto é fi nalizado com queijo 
parmesão salpicado para gratinar. O escondidinho de calabresa já está disponível 
para vendas no Estado de Minas Gerais. SAC: 0800 283-0872 - www.pifpaf.com.br

A Barbosa & Marques, fabricante dos produtos da marca Regi-
na, lança o creme de queijo minas frescal nas versões tradicional e 
light. Os cremes de queijo minas frescal tradicional e light apresen-
tam o verdadeiro sabor do queijo mineiro, com consistência cre-
mosa e típica do queijo fresco. Para consumidores que praticam 
dietas alimentares, a versão light é mais indicada, pois é reduzida 
em 25% de gordura comparado com a versão tradicional. Os 
produtos chegam às gôndolas em uma embalagem prática de 250g 
e fácil de ser manuseada. Seu consumo é altamente benéfi co por 

ser fonte 
de cálcio 
e  e ne r-
g i a . Pe r-
f e i to  pa r a 
lanches rápidos, 
combinam com di-
versos acompanhamentos, como pães, torradas, biscoitos e 
canapés. SAC: (33) 3277-9111 - www.regina.com.br
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MAGUARY NÉCTAR EM EMBALAGEM PET

TORRADAS MULTIGRÃOS
Linhaça dourada e 

marrom, cevada, cen-
teio, trigo e aveia. Esta 
rica combinação de 
grãos é a receita das 
torradas Multigrãos 
Fortaleza, produto recentemente lançado pela marca que 
pertence a M.Dias Branco. Adequadas para o café da manhã, 
lanche ou como base para uma refeição nutritiva, são ideais 
para quem busca uma alimentação saudável. Super crocantes, 
as torradas Fortaleza também são oferecidas nas versões 
Tradicional, Integral e Light, todas em embalagens de 160g. A 
torrada Multigrãos contém uma combinação especial de grãos 
criteriosamente selecionados, com benefícios comprovados 
para a saúde. Além disso, são ricas em fi bras alimentares, que 
têm muitas funções benéfi cas para o organismo, regulando 
o intestino e diminuindo fatores de risco para doenças do 
coração. SAC: 0800 702 5509 - www.marcafortaleza.com.br

A Maguary apresenta ao 
mercado o Maguary Néctar Ma-
racujá em garrafa pet. O sabor 
maracujá é uma extensão da 
linha lançada em maio de 2015, 
que já conta com os sabores 
caju, goiaba, laranja, maçã e 
tangerina. A escolha do volume 
de 1,5 litro surgiu a partir do 
resultado de pesquisas realiza-
das junto aos consumidores e 
ao trade, que demonstraram o 
interesse por esse tipo de embalagem. 

A Maguary é líder em sucos concentrados e Top of Mind 

na categoria. Em prontos para 
beber ocupa a vice-liderança 
nacional do mercado e possui 
um crescimento progressivo. Fo-
cada em inovação, a marca busca 
estar presente em diversos 
momentos da vida de seus con-
sumidores, seja com produtos 
e sabores, seja com ta manhos 
específi cos de embalagens para 
atender cada necessidade. Em 
2015, a Maguary marcou sua 

entrada em novos segmentos e nichos de mercado, como chás 
e purês de frutas. SAC: 0800 081 3022 - www.maguary.com.br

LEITE EM PÓ SEM LACTOSE
A Itambé lança uma novidade 

para o consumidor que adota 
uma dieta restritiva à lactose no 
dia a dia, mas que faz questão de 
consumir todos os nutrientes do 
leite. Chega às gôndolas, o leite em 
pó Nolac zero lactose. Diferente 
dos compostos lácteos da mesma 
categoria, que contém adição de 
ingredientes que não são derivados 
lácteos, o novo produto da linha Nolac leva apenas leite 
em sua composição, garantindo altos teores de proteínas e 
cálcio. Rico em vitaminas A e D, o leite em pó Nolac zero 
lactose é comercializado em embalagem stand pouch (300g). 
SAC: 0800 703 4050 - www.itambe.com.br

SORVETE 
SABOR BOLO 
DE CENOURA 

A Perfetto apresenta o Variatta 
Bolo de Cenoura, uma combi-
nação do sabor cenoura com um toque de cremosidade 
e farta calda de brigadeiro. Em pote de 1 litro, o Variatta 
Bolo de Cenoura chega ao mercado com 0% de glúten 
e livre de gordura trans. A novidade faz parte da família 
Variatta da Perfetto, uma linha inspirada nos sorvetes eu-
ropeus que se destaca pela quantidade de calda, com com-
binações de sabores e tamanhos variados, sendo Variatta 
1,8 litros, Variatta Double, 1 litro e Variatta Single, 500 ml. 
SAC: (16) 3145-9555 - www.perfetto.com.br

REQUEIJÃO STAND UP 
POUCH

A Lacticínios Tirol apresenta ao 
mercado o requeijão em embalagem 
stand up pouch 230 gramas, que facilita 
o uso para o consumidor e também a 
exposição no ponto de venda. Segundo 
a empresa, as embalagens stand up pou-
ch conferem aos produtos uma ótima 
proteção à permeação de oxigênio 
e uma melhora na vida de prateleira. 
SAC: 0800 643 7001 - www.tirol.com.br



LANÇAMENTOS

ARROZ DOCE TIO JOÃO
A marca Tio João apresenta seu mais recente lançamento: 

sobremesas Tio João Cozinha & Sabor Arroz Doce. Em três 
sabores - Tradicional, Coco e Doce de Leite -, os produtos 
são fáceis de fazer, basta adicionar água e seguir o modo de 
preparo presente nas embalagens.A novidade promete des-
taque no mercado por não conter aroma artifi cial, glúten e 
espessante (goma xantana), além disso pode ser preparado 
no microondas, garantindo praticidade aos consumidores.

A Josapar é líder nacional do mercado de arroz, 
onde está presente com o arroz e o feijão Meu Biju, 
a linha de alimentos em pó à base de proteína isolada 

de soja - SupraSoy -, entre outras marcas, como azeite 
Nova Oliva, Soy+, Beleza, Exato, Tio Mingote e No Ponto. 
SAC: (53) 3284-1000 - www.josapar.com.br

MOLHO BARBECUE
A linha Barbecue 

Kenko, da Sakura, é 
composta de um trio 
de molhos de categoria 
premium, sendo eles: 
Americano; Picante com 
molho de pimenta; e a 
versão com Mel. Todos 
são envasados em frascos up side down (frasco invertido) 
de 370g com tampa com válvula dosadora, que evita o res-
pingo e vazamentos acidentais mesmo com a tampa aberta. 
SAC: (11) 2941-1177 - www.sakura.com.br

CREME DE QUEIJO MINAS FRESCAL

COGUMELOS PRONTOS PARA 
CONSUMO

A La Pastina lança no 
Brasil a linha de cogumelos 
prontos da empresa italiana 
Nova Funghi. A novidade está 
disponível nas versões Misto 
Funghi, Porcini Trifolati, Funghi 
Trifolati, Funghiotti e Funghi 
Famigliola Gialla. Os produtos 
estão sendo distribuídos em 
embalagens de 180g. SAC: 0800 721 8881 - www.lapastina.com

ESCONDIDINHO DE CALABRESA
A Pif Paf lançou mais um produto delicioso da sua linha Pronta, o escondidinho de 

calabresa. Com modo de preparo rápido, o novo produto faz parte de um mix de mais 
de 300 itens da empresa. Com três camadas (purê de mandioca, recheio refogado de 
linguiça tipo calabresa, outra camada de purê), o produto não possui glúten e contém 
tomate in natura, além de ter temperos especiais. O produto é fi nalizado com queijo 
parmesão salpicado para gratinar. O escondidinho de calabresa já está disponível 
para vendas no Estado de Minas Gerais. SAC: 0800 283-0872 - www.pifpaf.com.br

A Barbosa & Marques, fabricante dos produtos da marca Regi-
na, lança o creme de queijo minas frescal nas versões tradicional e 
light. Os cremes de queijo minas frescal tradicional e light apresen-
tam o verdadeiro sabor do queijo mineiro, com consistência cre-
mosa e típica do queijo fresco. Para consumidores que praticam 
dietas alimentares, a versão light é mais indicada, pois é reduzida 
em 25% de gordura comparado com a versão tradicional. Os 
produtos chegam às gôndolas em uma embalagem prática de 250g 
e fácil de ser manuseada. Seu consumo é altamente benéfi co por 

ser fonte 
de cálcio 
e  e ne r-
g i a . Pe r-
f e i to  pa r a 
lanches rápidos, 
combinam com di-
versos acompanhamentos, como pães, torradas, biscoitos e 
canapés. SAC: (33) 3277-9111 - www.regina.com.br

27

A
D

IT
IV

O
S 

&
 IN

G
R

ED
IE

N
T

ES


