
22

Novos

Massas frescas Perdigão 

a Perdigão, marca da Brf, lança com exclusividade para 
os estados de são Paulo e rio de Janeiro a linha Massas 
frescas Perdigão, com opções longas e recheadas inspiradas 
nas tradicionais receitas italianas que já fazem parte do car-
dápio do brasileiro. a linha de Massas frescas Perdigão inclui 
seis opções preparadas com ingredientes selecionados, em 
diferentes formatos e recheios saborosos, no melhor estilo 
caseiro: capeletti de carne, capeletti de frango, ravioli de 
carne, ravioli de frango, ravioli de Queijo e Talharim. dispo-
níveis em embalagens de 500g para o Talharim e 400g para os 
demais sabores, os pratos rendem quatro porções. as Massas 
frescas Perdigão são de alta qualidade, fáceis de preparar e 
valorizadas, principalmente, pelo seu frescor. além de muito 
práticos e rápidos, pois ficam prontos em até seis minutos, 
os lançamentos possuem opções para atender a todos os 
paladares. sac 0800 701 7782 - www.perdigao.com.br

arroz Meu BiJu 8 grãos 
inTegrais nas versões 
coM Quinoa e coM aveia 

a linha Meu Biju cresceu e agora apresenta os arrozes Meu 
Biju 8 grãos com Quinoa e Meu Biju 8 grãos com aveia. am-
bos são ricos em fibras e apresentam blends especiais de grãos. 
Meu Biju 8 grãos com Quinoa é composto de arroz cateto, 
arroz integral, linhaça, lentilha, trigo, gergelim, arroz vermelho 
e quinoa.  Já o Meu Biju 8 grãos com aveia é composto por 
triticale, arroz integral, linhaça, arroz cateto, trigo, cevada, arroz 
vermelho e aveia. destaques entre os lançamentos, a quinoa e 
a aveia estão entre os grãos mais importantes da agricultura 
mundial pelo alto potencial nutritivo. a quinoa é rica em pro-
teínas e apresenta todos os aminoácidos necessários para o 
funcionamento do organismo.  apresenta também ômegas 3 
e 6, auxiliando no controle do colesterol, os minerais cálcio e 
ferro e uma quantidade significativa de vitaminas do complexo 
B. Já a aveia se destaca por possuir fibras solúveis, capazes de 
reter água e formar uma estrutura gelatinosa, atuando no 
controle do colesterol. a aveia também é rica em cálcio, ferro, 
proteínas, vitaminas e carboidratos. seguindo o padrão de 
qualidade dos produtos Josapar, o arrozes Meu Biju 8 grãos 
com Quinoa e Meu Biju 8 grãos com aveia são produzidos 
a partir de grãos de excelente procedência. os produtos 
não precisam ser lavados ou selecionados antes do preparo.  
sac: 0800 531 800 - www.josapar.com.brA
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novos ProduTos 
das Marcas Magro e 
Lowçucar

a Lightsweet, fabricante dos 
produtos Lowçucar a Magro, 
está ampliando seu portfólio 
de produtos. a empresa lança 
uma nova versão do adoçante 
Magro, uma linha de gelatinas, 
dois novos sabores de waffer e 
uma série especial de panetones. 
um dos pontos fortes na com-
posição dos novos produtos é a 
presença da sucralose, edulco-
rante derivado da cana que não 
tem calorias, apresenta sabor 
semelhante ao do açúcar comum 
e pode ser consumido tanto por 
diabéticos quanto por pessoas 
que buscam uma vida mais sau-
dável sem abrir mão do prazer 
alimentar. o adoçante Magro 
com sucralose é oferecido em 
frascos de 80ml com tampa tipo 
flip top, que é mais higiênica e 
permite maior controle na dosagem. o produto tem um 
alto poder de sugor (apenas três gotas são suficientes para 
adoçar uma xícara pequena de café) e não contém sódio. a 
novidade complementa a linha de produtos que já contava 
com os adoçantes Magro e Magro com stévia. na segunda 
quinzena de setembro a linha de waffers com sucralose da 
Lowçucar chegará aos consumidores totalmente reformula-
da. além dos novos sabores limão e chocolate com avelã, o 
produto que não tem adição de açúcares, é rico em fibras e 
apresenta baixos níveis de sódio, será o único no mercado 
sem lactose e sem polióis na composição. além de eliminar 
esses dois componentes, a nova formulação tornou o sabor 
dos waffers mais acentuado e marcante.  Já as gelatinas Magro 
com sucralose chegam ao mercado como uma opção saudá-
vel e saborosa para os consumidores. além da sucralose, o 
produto se destaca por apresentar baixos níveis de sódio e 
pela baixa quantidade de calorias (apenas 8 kcal por porção 
de 120g.). a gelatina Magro com sucralose começa a ser co-
mercializada em outubro e estará disponível nos sabores e 
abacaxi com hortelã, uva, cereja, frutas vermelhas e morango 
silvestre e limão. nos sabores gotas de chocolate e frutas 
cristalizadas, o Panetone diet Lowçucar será comercializado 
para os distribuidores a partir de setembro. um dos diferen-
ciais deste panetone é sua fermentação 100% natural, obtida 
por meio de uma associação de leveduras. esse processo 
melhora a textura do produto, além de proporcionar bene-
fícios à saúde, como menor índice glicêmico. A fermentação 
natural também facilita a digestão do produto pelo organismo.  
sac: 0800 642 8182 - www.lightsweet.com.br

novos saBores de PiT sToP 

corTes Bovinos sadia

a Marilan alimentos criou novos sabores para o seu 
biscoito Pit stop. as novidades são as versões recheadas nos 
sabores 5 cereais na família integral, e azeitona preta, peito de 
peru e queijo nacho na linha tradicional. a linha oferece ainda 
as versões original, light, integral, presunto, pizza, queijo e pão 
na chapa, além das recheadas misto quente, salsa & cebola, e 
queijo & tomate seco. sac: 0800 11 6933 - www.marilan.com

a sadia, marca do portfólio 
da Brf, lança no mercado pau-
lista uma linha de cortes bovi-
nos que propõe descomplicar 
o preparo das refeições. Todas 
as opções - costela, picanha, ma-
minha, cupim e ponta de contra 
filé - possuem excelente apre-
sentação, textura e tamanho. 

além de muito fáceis de preparar, as carnes podem ser levadas 
diretamente ao forno ou churrasqueira. as peças possuem 
entre 1,2 e 1,5 kg. são resfriadas e embaladas a vácuo, tecno-
logia que ajuda a reduzir a manipulação nos pontos de venda 
e garante a boa conservação e qualidade original dos cortes.  
sac: 0800 702 8800 - www.sadia.com.br
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BoLinho cuPcake  
ana Maria

BaLas de café  
Para os apreciadores de café, 

características como corpo, aro-
ma, acidez, doçura e amargor são 
essenciais para definir o ponto 
de excelência da bebida. unin-
do estas características e para 
satisfazer às exigências dos amantes do grão, a cory lançou a 
bala spot coffee, que já está à disposição dos consumidores 
em todo o território nacional. Para transformar a bebida em 
bala, a empresa analisou os atributos mais relevantes para o 
consumidor e extraiu todo o potencial do café para o candie. 
Desenvolvida para um público adulto, com estilo de vida atri-
bulado, a spot coffee é uma maneira rápida e prazerosa de 
pausar a agenda e degustar um cafezinho. Para a embalagem, a 
Cory criou uma imagem sofisticada e que transmite o conceito 
vintage também na logomarca. a spot coffee é comercializada 
nas versões flowpack, com 100 unidades, e drops, em displays 
com 10 sticks. sac: 0800 727 2244 - www.cory.com.br

BeBida LácTea  
eM garrafinha

a elegê, marca de grande volume 
e abrangência nacional da Brf, lança 
com exclusividade para a região 
nordeste a bebida láctea versão 
garrafinha 180g nos sabores morango 
e salada de frutas. o produto chega 
para complementar a linha, que já 
oferece os mesmos sabores na ver-
são garrafa de 900g, ideal para toda a 
família. a bebida láctea elegê é elaborada com matéria-prima 
selecionada e polpa de frutas. as bebidas são leves e nutritivas.  
sac: 0800 51 2198 - www.elege.com.br

fruiTTeLLa saBor  
TuTTi fruTTi 

suco de 
BLueBerry

a Juxx lança o suco de blue-
berry, um novo produto com 
sabor exclusivo e supernutritivo. 

o novo suco também não 
contém aromatizantes nem con-
servantes, seguindo o padrão de 
qualidade da Juxx. o blueberry, 
também conhecido como mirtilo, 
é uma fruta pequena de cor azul 
e, apesar de ser cultivada em 
países do hemisfério norte, prin-
cipalmente na europa e estados 
unidos, já é possível encontrá-la 
em território nacional como, rio 
grande do sul, Paraná e santa 
catarina. o suco de blueberry 
já está disponível na versão em 
caixa de 1litro e, em breve, será 
possível encontrá-los nas ver-
sões lata (248ml) e zero açúcar.  
sac: (11) 4134-1600 - www.juxx.com.br

a marca ana Maria, do grupo 
Bimbo, traz para os consumidores 
brasileiros uma novidade que já é 
sucesso no México, estados unidos, 
Peru, colômbia e chile: os Pinguinos. 
em formato de cupcake, Pinguinos 
é um bolinho de chocolate meio 
amargo com recheio cremoso de baunilha e cobertura gla-
ceada de chocolate decorada. são duas porções de 40g em 
cada pacotinho de Pinguinos. Prático e fácil para carregar, o 
bolinho pode ser consumido a qualquer hora e em qualquer 
lugar. o grupo Bimbo fabrica mais de 8.000 produtos. além 
de Pullman e Plus vita, é detentora das marcas nutrella, ana 
Maria, crocantíssimo, firenze e Laura. sac: 0800 702 4626 
www.mundoanamaria.com.br

a marca fruittella, pertencente à empresa Perfetti van 
Melle, traz para os consumidores o novo sabor Tutti frutti 
para a sua linha de balas mastigáveis. a embalagem do lança-
mento chega ao mercado com layout colorido e diferenciado, 
para garantir maior visibilidade no ponto de venda. fruittella 
Mastigável Tutti frutti contém 10 unidades. a marca fruittella é 
fabricada e distribuída pela Perfetti van Melle, uma das líderes 
globais do mercado de candies e gomas. sac: (19) 3876-7800  
www.perfettivanmelle.com
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geLeia de PiMenTa
uma explosão de sabores aca-

ba de entrar para o time da ho-
memade, com a geleia de pimenta, 
fabricada com a pimenta dedo de 
Moça, mais suave que a malagueta 
e ligeiramente mais picante que a 
jalapeño. Uma formulação única, 
usando suco de maçã clarificado, 
proporciona ao produto um aro-
ma doce e delicado, além de um 
sabor exótico e diferenciado, ideal 

para a preparação de pratos gourmet. além de dar um toque 
especial, a geleia de pimenta é também um ótimo aliado da 
saúde. Estudos comprovam que, devido à substância capsaicina, 
responsável pela ardência da pimenta, o produto pode conter 
propriedades analgésicas, energéticas, digestivas, antioxidantes 
e vasodilatadoras (alivia as dores de cabeça), podendo até ser 
um preventivo para alguns tipos de câncer, como o de próstata, 
por exemplo. a geleia de pimenta da homemade está disponível 
em pote de 330g. sac: (11) 4496-4190 - www.homemade.com.br

LeiTes diferenciados 
Preocupada em 

oferecer produtos 
com características 
específicas para pú-
blicos segmentados, 
a Tirol lança a linha 
de leites diferencia-
dos composta pelo 
leite desnatado fino, 
semidesnatado se-
leto, e integral supremo. o leite integral supremo possui 
adição de vitaminas a e d e é uma excelente fonte de cálcio 
e proteínas. Para atender a esta classificação tem teor de 
gordura de 3,5% o que confere um paladar superior para os 
apreciadores de leite. o leite semidesnatado seleto tem teor 
de gordura de 1,5%, sendo perfeito para os consumidores 
adultos, pois o produto mantém todas as propriedades do 
leite integral, com menos gordura. o leite desnatado fino 
é perfeito para as pessoas que gostam de cuidar do corpo, 
pois não tem gordura na sua formulação, cada copo do pro-
duto contém apenas 60 calorias. apesar da diminuição de 
gordura, o leite desnatado mantém o mesmo teor de cálcio 
e proteínas que os demais tipos de leite. ele é indicado para 
pessoas que queiram ingerir menos gordura para diminuição 
de peso corporal ou por problemas como colesterol alto.  
sac: 0800 643 7001 - www.tirol.com.br

crocanTíssiMo eM  
novos saBores  
e forMaTo inovador 

novas Torradas  
de eQLiBri™ 

eqlibri™, marca de bis-
coitos da Pepsico, que 
também produz as linhas 
Pepsi®, gatorade® e Toddy®, 
entre outras, expande seu portfólio e entra na categoria de 
torradas. a nova linha é composta por dois sabores: original 
e Pão na chapa e tem 140g por pacote. as novas torradas 
eqlibri™ são elaboradas a partir de uma receita tradicional, 
como as feitas em casa, e possuem apenas 33 calorias por 
fatia. são opções leves para o consumo diário e podem 
ser saboreados puros ou com queijos, geleias, entre outros 
acompanhamentos. eqlibri™ já é a 4ª maior marca do mercado 
brasileiro de Biscoitos salgados, após dobrar seu tamanho em 
2012. composta pelas linhas crackers, panetini, Mini&Max e as 
novas torradas, a marca se caracteriza por produtos leves e 
gostosos que proporcionam o equilíbrio perfeito entre sabor 
e saudabilidade. sac: 0800 727 3019 - www.pepsico.com.br

crocantíssimo, marca de snacks de trigo do grupo Bim-
bo apresenta o crocantíssimo ondulattas, um salgadinho 
ondulado extremamente crocante. saboroso, leve e saudável, 
crocantíssimo ondulattas chega em duas versões de sabor 
de queijos, uma tendência do mercado: Queijo Parmesão 
gratinado e Queijo suíço com ervas finas. além de seu for-
mato inovador em ondas, crocantíssimo ondulattas é feito 
com multicereias (milho, trigo e aveia), uma excelente fonte 
de fibra; é assado, e livre de gordura trans.  é apresentado 
em embalagem premium cintilante nas cores verde para o 
sabor Queijo suíço com ervas finas e roxo para Queijo 
Parmesão gratinado. a linha tradicional de crocantíssimo 
conta ainda com outros quatro sabores: Tomate, Manjericão 
& azeite, Queijo & cebola, Peito de Peru com requeijão e 
Manteiga Temperada. Já a linha hot está disponível nos sa-
bores Queijo e Pimenta vermelha e Queijo e Pimenta verde.  
sac: 0800 702 4626 - www.bimbobrasil.com.br
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