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Misturas para pães light
a arcólor apresenta sua 

linha de misturas para pães 
light, com 0% de açúcar e 0% 
de gordura. para o preparo 
dos pães basta adicionar 
fermento e água. são con-
siderados light os pães que 
apresentam pelo menos 25% 
de redução de algum dos 
ingredientes como sal, açúcar 
ou gordura.  as misturas da 
arcólor proporcionam pães 
ricos em fibras, minerais, 
proteínas e outros nutrientes 
importantes que auxiliam no 
bom funcionamento do orga-
nismo. a linha light da arcólor 

não contém conservantes e oferece misturas para nove tipos 
diferentes de pães. entre eles integral, 6 Cereais, Fibras, preto 
e Centeio. as misturas são encontradas em embalagens de 5 
quilos. saC: 0800 709 0788 - www.arcolor.com.br

Vinagre balsâMiCo  
eM saChê 

o setor de foodservice já pode con-
tar com opção inovadora de tempero 
em porção individual, para disponibilizar 
aos seus clientes. a Castelo alimentos                 
acaba de lançar o primeiro aceto bal-
sâmico em sachê do país. o vinagre 
balsâmico tradizionale Castelo chega 
em embalagens de 4ml e 8ml, acom-
panhando a tendência da alimentação 
saudável verificada nos restaurantes, 
redes de fast food, deliveries e outros 
estabelecimentos do segmento. produ-
zido a partir do vinho tinto e extratos 
vegetais de madeiras nobres, o balsâmico tradizionale Castelo 
apresenta consistência densa e sabor agridoce e amadeirado, 
que caracterizam os melhores produtos da categoria. além das 
saladas, o produto pode ser usado para temperar frutos do 
mar, carnes, legumes grelhados e entradas. saC: 0800 771 6111  
www.casteloalimentos.com.br

Mistura para pão de queijo 250g
Com nova fórmula e embalagem, a mistura para pão de queijo itaiquara 

250g agora oferece ainda mais sabor e aroma de queijo em um produto final 
que fica crocante por fora e macio por dentro. Além de saborosa, é econômi-
ca, prática e rápida de fazer, pois já vem dosada, bastando acrescentar ovos, 
água e queijo, e misturar tudo por três minutos. a nova fórmula facilita 
a modelagem das bolinhas de pão de queijo, porque a massa não gruda 
nas mãos. uma vez boleada a massa, o pão de queijo pode ser congela-
do para assar posteriormente, proporcionando uma opção de lanche 
rápido a qualquer momento. a massa pode também ser resfriada por 
até três dias. a mistura para pão de queijo itaiquara é muito versátil, 
pois aceita diversos tipos de queijos, além de outros ingredientes, 
como azeitona, calabresa e ervas, e também pode ser utilizada na 
confecção de discos de mini pizzas, de pão de queijo no palito 
e em outras receitas. saC: 0800 770 6220 - www.itaiquara.com.br

Novosprodutos
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purê de batatas 
instantâneo

Com o objetivo de dar 
sequência ao sucesso dos 
últimos lançamentos, que têm 
como mote a praticidade no 
preparo de pratos clássicos, 
como o arroz, o feijão, o frango 
e a carne assada, a Knorr lança 
mais dois produtos: Meu bife 
e purê de batatas instantâneo. 
nos sabores alho temperado 
ou alecrim e salsinha, Meu bife é um tempero em pó para 
aplicar na carne antes de grelhar ou passar na frigideira. 
para completar o prato, Knorr lançou também o purê de 
batatas instantâneo, que foca na cremosidade, facilitando o 
preparo, mas mantendo o sabor caseiro. basta acrescentar 
água fervente e pronto! não há mais o trabalho de cozi-
nhar, descascar e amassar as batatas. saC: 0800 707 0077   
www.knorr.com.br

linha ConFeitaria doCe
a nita alimentos, em-

presa especializada na pro-
dução de farinha de trigo 
e misturas para bolos e 
pães, ingressa em um novo 
segmento de mercado 
com o lançamento da sua  
linha de Confeitaria doce 
composta por recheios 
prontos nos sabores bei-
jinho, brigadeiro, doce de 
leite, chocolate, cocada 
cremosa, ganache e creme de avelã. as novidades chegam 
para profissionais do segmento e transformadores em 
embalagens entre 2 kg e 5 kg. Com a novidade, a empresa 
ingressa em novo nicho de mercado, oferecendo opções 
de recheios e coberturas para profissionais dos segmentos 
de panificação, confeitaria e foodservice. saC: 0800 17 1134   
www.nitaalimentos.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 consumidores. há mais de 90 anos no mercado, a 
Vigor consolida-se por exercer atividades baseadas em inova-
ção, distribuição e comunicação adequada a cada produto. o 
grupo comercializa iogurtes, queijos, margarina, sobremesas, 
entre outros das marcas Vigor, leco, danubio, Faixa azul, 
serabella, amélia, Carmelita e Mesa. saC: 0800 724 6433   
www.vigor.com.br

Chá Verde CoM 
Cranberry

a WoW!nutrition inova mais uma 
vez trazendo para o consumidor a  
exclusiva combinação do chá verde com 
a cranberry, fruta que vem se tornando 
cada vez mais popular e procurada no 
país. a combinação do chá verde com 
a cranberry apresentada pela WoW! é 
leve, refrescante e tem 0% de caloria. a 
bebida é ideal para os consumidores que 
se preocupam com a alimentação saudá-
vel e não tem muito tempo para preparar 
chá. o produto é rico em vitamina C, não 
possui conservadores, açúcar e caloria.  
Feel good Chá Verde com Cranberry pode ser consumido a 
qualquer hora do dia e em qualquer lugar. a dica é consumir 
o produto gelado, o que deixa o sabor ainda mais refrescante.  
saC: 0800 701 6966 - www.wow.com.br

CappuCCino Magro gourMet  
a lightsweet, atuante no segmento de alimentos light, diet e zero açúcar, apresenta o Cappuccino 

Magro gourmet. requintado, sem adição de açúcares e com baixa caloria, o produto garante ao consu-
midor um sabor encorpado e uma consistência cremosa ao degustá-lo. além disso, é o único produto do 
gênero a oferecer  fonte de cálcio, que auxilia na calcificação dos ossos e no processo de cicatrização, 
no caso de portadores de diabetes. disponível em embalagens de 140g, o Cappuccino Magro gourmet 
foi desenvolvido para atender as necessidades de consumidores exigentes. dessa forma, pode ser pre-
parado com a adição de água ou leite, o que garantirá a preservação do sabor do café, sem deixar de 
lado uma alimentação saudável e de qualidade. saC: (44) 3232-8182 - www.lightsweet.com.br

iogurtes  
danone

Mistura para bolo  
eM Caixinha 

polpa de Fruta 
Congelada

suCos green 
tea sabor liMão  

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 danone relança a sua tradicional linha de iogurtes, o 
primeiro a marcar presença na casa dos brasileiros nos anos 
70. A marca de iogurtes, que virou sinônimo de categoria 
no país, aposta em diversos formatos, como polpa 540g 
(bandeja com seis potes), líquidos 900g e, ainda, os naturais 
170g. a nova linha, batizada “o Verdadeiro danone”, está 
disponível em todo o país e oferece sabor, cremosidade 
e equilíbrio nutricional. a nova linha está disponível nos 
sabores morango, frutas sortidas, vitamina de frutas, coco, 
laranja cenoura e mel, granola, integral adoçado e desnatado.  
saC: 0800 701 7561 - www.danone.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

a jandaia lança os sucos green tea (chá verde) sabor 
limão. o chá verde é considerado um aliado da saúde por ser 
rico em flavonóides, substâncias antioxidantes que ajudam a 
neutralizar os radicais livres, responsáveis pelo envelhecimento 
celular precoce. a linha de produtos da jandaia inclui ainda 
sucos prontos para beber, tipo néctar, disponíveis em caixinhas 
de 200ml ou de um litro, nos sabores abacaxi, acerola, caju, 
goiaba, manga, maracujá e polli frutti; sucos concentrados, 
integrais, em seis sabores para serem misturados à água, 
disponíveis em garrafas de 500ml nos sabores abacaxi, ace-
rola, caju, goiaba, manga e maracujá; e sucos com ômega-3, a 
mais recente inovação da marca, disponível em embalagens 
tetra pak de um litro nos sabores de laranja, uva e pêssego.  
saC: 0800 275 5444 - www.sucosjandaia.com.br
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Feijão pronto 
rico em ferro, vitaminas, 

minerais e fibras, o feijão 
é essencial para uma dieta 
balanceada.  pensando em 
facilitar a rotina de quem 
não abre mão deste alimento 
tão tradicional e nutritivo, a 
josapar desenvolveu a linha 
tá pronto Meu biju, agora 
em nova embalagem: vem 
na caixinha e o conteúdo 
rende duas porções. são três 
opções de sabor, feijão preto, feijão carioca e feijoada, todos 
acrescidos com tempero caseiro especial e preparados com 
grãos altamente selecionados, seguindo o padrão de qualidade 
josapar. saC: 0800 53 1800 - www.josapar.com.br 

reFresCo eM pó  
taManho FaMília

Chega ao mercado brasileiro, o 
brassuk Família 300g, da linha de re-
frescos em pó da lual alimentos.  o 
novo produto possui um rendimento 
de 10 litros por sache e está dispo-
nível em onze diferentes sabores. a 
linha brassuk Família é um diferencial 
no gosto dos consumidores por ser 
um produto mais econômico e prá-
tico. além disso, é enriquecido com vitamina C, feito com a 
polpa da fruta e já vem adoçado, basta misturar com água. o 
produto está disponível nos sabores abacaxi, goiaba, laranja, 
laranja com manga, limão, manga, maracujá, morango, salada 
de frutas, tangerina e uva.  a lual alimentos comercializa 
também achocolatados, misturas para bolo, pudins, maria 
mole, coco ralado, leite de coco e chocolate em pó solúvel. 
saC: 0800 770 7230 - www.lualalimentos.com.br

leite uht zero laCtose
a piracanjuba renovou seu mix de 

produtos e lança no mercado o leite 
uht semidesnatado zero lactose. 
a lactose é um açúcar encontrado 
no leite. sua digestão ocorre a par-
tir da ação da enzima lactase, que é 
responsável pela “quebra” da lactose, 
garantindo sua digestão. existem 
pessoas que podem ter uma perda 
progressiva da capacidade de digestão 
adequada da lactose: esse quadro pode 
se iniciar após os primeiros anos de 
vida e pode aumentar ao longo do 
tempo. entretanto, é mais observado 
em adultos. essa incapacidade é de-
corrente 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 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. assim, eles 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 uht zero lactose faz parte da 
estratégia da empresa em priorizar produtos 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

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 práticas embalagens com duas unidades de 90g cada 
e com opções nos sabores chocolate, chocolate branco e 
papaia, a sobremesa 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 lácteo diário necessário para uma boa 
saúde. saC: 0800 643 7001 -  www.tirol.com.br


