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Novos

Azeite CArdeAl  
ChegA Ao BrAsil 

A Bunge traz para o mercado nacional o azeite 
extra virgem Cardeal, especialmente indicado para 
os apreciadores de uma culinária sofisticada que har-
moniza os pratos às bebidas e acompanhamentos. 
Comercializado em embalagem de vidro de 500 l, 
este novo azeite está entre os melhores represen-
tantes da culinária mediterrânea, a mais saudável do 
mundo, trazendo sabor único e marcante, em duas 
versões, com acidez máxima de 0,3% e 0,5%, res-
pectivamente. A versão de 0,5% de acidez máxima 
apresenta sabor frutado e picante, harmonizando 
com saladas, peixes e carnes brancas. Já a versão de 
0,3% de acidez máxima, produto de maior nobreza 
extraído ainda na fase de maturação das olivas, traz 
notas de picante e amargo, harmonizando com car-
nes vermelhas e queijos fortes. SAC: 0800 709 8790 
www.bunge.com.br

Presuntos  
fAtiAdos  
esPAnhóis 

A Ceratti, tradicional marca de 
mortadela e embutidos do país, 
apresenta duas linhas de fatiados 
importados: Jamon Serrano Fatiado e 
Jamon Ibérico Fatiado “Pata Negra”. 
Práticos, saborosos e na medida certa 
para facilitar o preparo das refeições, 
os presuntos espanhóis são ótimas  
opções para sanduíches, tábuas de 
frios, petiscos, acompanhamentos e 
culinária em geral. Os lançamentos 
também são ideais para pessoas que 
querem experimentar novos sabores 
e produtos premium. Os produtos che-
gam ao Brasil prontos para serem con-
sumidos, em embalagens de 85g, e fa-
tias inter-foliadas. SAC: 0800 77 12 822 
www.ceratti.com.brCreAm Cheese Yogurt  

A danubio, uma das dez maio-
res empresas de laticínios do 
mundo, lança o cream cheese 
Yogurt tipo Labneh, um tipo de 
queijo cremoso obtido a partir da 
fermentação do leite, por meio de 

um processo semelhante ao da fabricação do iogurte. Possui 
uma consistência única, situada entre iogurte e queijo. Muito 
tradicional no Oriente Médio e no Sul da Ásia, é um alimento 
amplamente utilizado na culinária, na preparação de pratos 
cozidos e na preparação de doces e sobremesas. Com baixo 
teor de gorduras e calorias, é opção para quem segue uma dieta 
alimentar equilibrada. Não utiliza gordura vegetal, amido ou 
sabores artificiais em sua composição, seguindo os padrões de 
qualidade Danubio. SAC: 0800 724 6433 - www.danubio.com.br

ChoColAte Kit KAt no 
BrAsil 

 O chocolate da 
Nestlé mais vendido 
em todo o mundo 
chegou ao Brasil, o 
Kit Kat. O lançamento 
estará disponível no 
Brasil inicialmente na versão four finger (45g), formada por 
quatro pequenas barras, no tradicional sabor chocolate ao 
leite. Kit Kat combina chocolate ao leite com waffer crocante. 
SAC: 0800 770 2411 - www.nestle.com.br

soPAs Com CereAis 
integrAis 

A Maggi, marca da Nestlé 
para o segmento de culinários, 
apresenta novos produtos nas 
categorias de sopas, temperos, 
massas instantâneas, além dos 
pratos prontos da linha Goodlight, tendo como um dos prin-
cipais diferenciais o uso do cereal integral. Para o mercado de 
sopas, a novidade é a linha Sopão Integralles, com cereal integral 
no macarrão. Com 0% de gordura e 25% menos sal, o Sopão 

integralles está disponível nas opções peito 
de frango e vegetais. Outra grande aposta 
está no segmento de lámen.  A Maggi acres-
centou pedaços de vegetais ao tempero 
de duas de suas receitas mais consumidas:  
galinha caipira e carne.  A opção legumes 
com azeite, além dos pedacinhos de vegetais 
no tempero, também inclui cereal integral no 
macarrão. Já na linha de temperos, a Maggi  

lança o tempero para arroz e o tempero para feijão.  Além do 
sabor caseiro, os temperos possuem 0% de gordura e já vem 
com alho, cebola e sal na medida certa. Outro destaque é a linha 
Goodlight, que oferece produtos com sabores diferenciados e 
baixo teor de gordura. As novidades incluem duas variedades 
de pasta: peito de frango com ervas e toque 
de requeijão, e queijo branco com peito 
de peru, ambos feitos com cereal integral 
no macarrão. Além disso, as versões pasta 
com legumes e azeite de oliva, e pasta 
com brócolis foram reformuladas e, agora, 
serão fonte de fibras. SAC: 0800 770 2458 
www.nestle.com.br

temPeros holAndeses

  A gourmand traz para o mercado brasileiro os temperos 
Spices, da marca holandesa The Ten Exports.  Disponíveis em 
embalagens de vidro de seis sabores com 72g e na versão de 
quatro sabores com 56g, os temperos Spices incluem pimenta 
preta, páprica, curry, alho, tempero para carnes e sal (kit de 
seis sabores). Já o kit de quatro sabores pode ser encontrado 
nas versões churrasco, peixe, e italiano. O kit para churrasco é 
composto por tempero para churrasco e tempero para grelhas 
e bifes. O kit para peixe inclui os sabores alho e ervas, limão 
e ervas, mediterrâneo e cajun escuro. O kit italiano dispõe 
dos sabores arrabiata, alho e pimentão, bruschetta e picante. 
SAC: (11 ) 3842-5050 - www.gourmand.com.brAlimentos semiProntos

A Etti apresenta Seu Sabor, uma linha completa de sopas 
e refeições semiprontas. As já conhecidas sopas instantâneas 
Etti foram integradas à nova linha Etti Seu Sabor e recebe-
ram embalagens mais modernas. Rápidas e práticas, possuem 
baixas calorias, reduzido teor de sódio e ficam prontas em 
apenas 15 segundos, bastando adicionar água fervente. Já os 
cremes são leves, com uma textura super cremosa. São ideais 
para serem servidos como entrada ou, ainda, utilizados como 
ingrediente culinário para o preparo de receitas. Por fim, o 
sopão é bastante encorpado e possui mais macarrão, sendo 
produzido com ingredientes naturais. As sopas instantâneas 
Seu Sabor estão disponíveis nos sabores tomate com man-
jericão, batata com brócolis, carne com legumes, feijão com 
bacon, peito de frango com legumes, e queijo. Os cremes Seu 
Sabor podem ser encontrados nos sabores queijo, cebola, 
e tomate com ervas finas; e os sopões nos sabores canjão, 
feijão, carne, galinha e legumes. Já a linha Seu Sabor Refeições 
é composta de risotos e pastas. Podem ser levados ao fogão 
ou ao microondas, basta adicionar água fervente ao conteúdo 
do envelope. O risoto Seu Sabor foi elaborado seguindo a 
tradicional receita italiana, que leva o legítimo arroz de risoto, 
e está disponível nos sabores napolitano, funghi, parmegiana 
e galinhada brasileira. Já a linha pasta Seu Sabor foi elaborada 
de acordo com as preferências do paladar brasileiro e utiliza 
ingredientes naturais. Pode ser encontrada nos sabores à 
carbonara, ervas e champignon, tomate com calabresa, e 4 
queijos. SAC: 0800 011 1145 - www.etti.com.br

Azeite em versão 
foodserviCe 

A vida Alimentos apresenta 
ao mercado foodservice o azeite 
Torre de Belém extra virgem. 
o produto possui sabor dife-
renciado e se ajusta perfeita-
mente na composição de pratos 
tradicionais. É produzido com 
uma variedade de azeitonas de 
plantações controladas e a pren-
sagem é totalmente artesanal. O 
produto, de baixíssima acidez, 
está disponível em embalagem 
de 18 litros. SAC: 0800 771 8211 - www.vidaalimentos.com.br
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soPAs instAntâneAs 
A Lual Alimentos lança a linha de so-

pas instantâneas sabores do mundo, uma 
verdadeira viagem gastronômica por seis 
sabores e seis nacionalidades, incluindo 
sopa alemã (creme de batata com sabor 
de bacon), sopa brasileira (mandioquinha 
com carne seca), sopa espanhola (queijo 
com tomate e manjericão), sopa mexica-

na (carne com milho e um toque de pimenta), sopa portuguesa 
(caldo verde), sopa suíça (creme de queijo).  A sopa Lual é uma 
refeição saudável e de poucas calorias, uma forma acessível 
de suprir a alimentação diária com fibras, proteínas, carboi-
dratos, vitaminas e minerais. Prática, basta adicionar 200ml de 
água fervente e misturar até que o caldo fique homogêneo. 
SAC: 0800 770 7230 - www.lualalimentos.com.br

NESCAFÉ CAPPuCCINO MOçA
A Nestlé apresenta uma combinação que 

promete aquecer o inverno, o Nescafé cappuc-
cino Moça. A novidade, lançada especialmente 
para a temporada de inverno, complementa 
a linha de cappuccinos lançada no ano pas-
sado. O Nescafé cappuccino Moça oferece 
a combinação de café e leite com o toque 
diferenciado do tradicional leite condensado 
moça, trazendo uma camada de espuma e cre-

mosidade. Fácil de preparar, a bebida pode ser consumida em 
diferentes momentos. Além disso, o produto tem o diferencial 
da versatilidade, permitindo ser utilizado como ingrediente 
para preparo de diversas receitas. A linha Nescafé cappuccino 
também oferece as versões tradicional, chocolate Classic e 
Alpino. SAC: 0800 770 2411 - www.nestle.com.br

mini BisnAguinhA  
sCooBY-doo

A Wickbold apresenta a mini bis- 
naguinha Scooby-Doo, em edição limitada, 
que traz um novo conceito em snack saudá-
vel, agradando adultos, jovens e crianças. O 
formato exclusivo, com tamanho reduzido, confere praticidade 
ao produto. A embalagem também é pequena, o que facilita 
o transporte e o consumo do snack.  A estampa colorida 
apresenta o Scooby-Doo com seu parceiro Salsicha e o layout 
segue a tendência do setor, com predominância do branco e 
totalmente fosca. Cada pacote oferece 70g de conteúdo.  A 
mini bisnaguinha Scooby-Doo é um dos produtos da parceria 
com a Warner Bros. Consumer Products, iniciada em 2010.  
A Wickbold comercializa cerca de 80 itens derivados do trigo, 
como pães, torradas e bolos industrializados, com grande foco na 
alimentação saudável. SAC: 0800 011 1938 - www.wickbold.com.br 

mAioneses sABorizAdAs 

Pão AustrAliAno  
A Fleischmann lança a exclusiva mis-

tura para pão australiano, que propor-
ciona um sabor levemente adocicado, 
casca crocante e textura macia. Entre 
as vantagens do pão australiano Fleisch-
mann destacam-se a versatilidade, uma 
vez que o preparo pode ser realizado 
em máquinas de pão ou manualmente, 
e a facilidade no preparo, pois já vem 

com os ingredientes na medida certa. Para o preparo, basta 
adicionar água e fermento. Comercializado em embalagens 
de 450g, o rendimento é de, aproximadamente, um pão com 
600g. A linha de misturas para pão Fleischmann é composta 
por sete sabores, incluindo pão caseiro, pão de batata, pão 
de milho, pão integral, pão light, pão de queijo e, agora, pão 
australiano, nas versões tradicionais; e pão de queijo light. As 
misturas estão disponíveis em embalagens stand up pouch de 
450g. SAC: 0800 704 1931- www.fleischmann.com.br

Consistente, encorpada e com ingredientes altamente 
selecionados, as maioneses saborizadas Ceres são práticas e 
podem ser encontradas em quatro sabores, presunto, atum, 
azeitona e salsa, alho e cebola. Além do sabor tradicional, as 
quatro opções saborizadas complementam a família de maio-
neses, ampliando as possibilidades de uso.  As maioneses Ceres 
realçam o sabor dos pratos, oferecendo consistência encorpa-
da e textura leve. Outro diferencial da marca é que toda a linha 
apresenta reduzido teor de gordura. Ceres é marca da Vida 
Alimentos, empresa especializada no mercado de óleos e gor-
duras vegetais. SAC: 0800 771 8211 - www.vidaalimentos.com.br

AçúCAR LIGhT
Chega ao mercado o açúcar 

light Magro, o primeiro açúcar 
light do Brasil, apresentado pela 
Lightsweet.  A novidade se diferen-
cia dos demais produtos por con-
ter em sua formulação uma mistura de açúcar mais adoçante. 
Dessa forma, adoça quatro vezes mais do que o açúcar comum 
e reduz 75% das calorias. O produto é também econômico, 
uma vez que as embalagens de 500g equivalem a dois quilos 
de açúcar comum. SAC: (44) 3232-8182 - www.lightsweet.com.br

ChÁS DE quENTãO E VINhO 
quENTE 

A hikari possui mais 
uma novidade em sua 
linha de chás para o 
inverno de 2011. Baseados no chá de gengibre e montanhês 
surgem os novos sabores quentão e vinho quente. Com 
ingredientes combinados, o chá de quentão é composto 
por maçã, gengibre, canela, laranja e cravo. Já o de vinho 
quente combina os aromas da maçã, hibisco, laranja, canela, 
cravo da Índia, noz-moscada e, aroma natural de uva. A linha 
de chás da hikari também conta com os sabores boldo do 
Chile, hortelã, erva cidreira, maçã com canela, chá verde com 
laranja, limão e mel, mate tostado, camomila, e erva doce.  
SAC: (11) 4674-6001 - www.hikari.com.br

temPero PArA  
frAngo AssAdo 

A Knorr lança mais uma novidade 
para facilitar o dia a dia do consumidor 
brasileiro. Após o sucesso de Meu Arroz, 
que garante o arroz perfeito todo dia 
(branquinho, soltinho e com sabor casei-
ro) e de Meu Feijão, que traz de volta o 
apelo do feijão congelado (devolvendo cor, 
aroma e sabor), chega ao mercado Knorr 
Meu Frango Assado. O produto oferece a 
solução para um frango sempre saboroso 
e suculento, preparado de maneira rápida 
e prática. Com Knorr Meu Frango Assado, 
basta misturar o frango e o tempero no saquinho, que acom-
panha o produto, e levá-lo ao forno, dispensando a necessidade 
de marinar ou o acréscimo de novos ingredientes. O produto 
está disponível nas versões limão e orégano; e alho e cebola. A 
embalagem deve ser utilizada uma única vez e é suficiente para 
o preparo de 1,2 kg de frango, seja ele inteiro ou em pedaços. 
SAC: 0800 707 0077 - www.knorr.com.br

BEBIDA LÁCTEA PRONTA PARA BEBER
A Nestlé apresenta ao mercado o Molico Fast frutas vermelhas, bebida láctea pronta para beber com 0% de 

gordura, 0% de açúcares adicionados e apenas 96 calorias por garrafa (280ml). Opção prática para ser consumida a 
qualquer hora e em qualquer lugar, cada garrafa de Molico Fast supre 50% das necessidades diárias de cálcio de um 
adulto. Desenvolvido para atender aos consumidores que buscam benefícios para a saúde atrelados ao sabor e con-
veniência, o novo produto vem ampliar o portfólio da linha Nestlé Fast, que já conta com as opções Neston, Nescau 
e Alpino. O lançamento traz para a linha Fast o conceito de Molico TotalCálcio, que oferece uma linha diversificada de 
produtos ricos em cálcio e vitamina D, nutrientes importantes para a saúde dos ossos. Com ampla variedade de itens, 
a linha conta com o Molico TotalCálcio leite em pó e uhT, ambos desnatados, além dos iogurtes Molico TotalCálcio, 
light sem gorduras e sem adição de açúcares. Os produtos podem ser combinados de acordo com a preferência 
do consumidor para suprir 100% das necessidades diárias de cálcio de um adulto (1.000mg/dia), equivalente a duas 
porções de qualquer um dos itens da linha Molico TotalCálcio. SAC: 0800 770 2459 - www.nestle.com.br

misturAs PArA Bolo

Creme de leite gourmet
A tirol apresenta o creme de leite 

gourmet, cuja formulação de sabor 
superior, foi especialmente desenvol-
vida para utilização culinária. Obtido 
através da padronização do teor de 
gordura do leite uht, o creme de leite 
gourmet traz em sua composição um 
teor de gordura de 25%. Comercia-
lizado em embalagens Tetra Pak de 1 
kg, é ideal para ser incorporado em 
pratos salgados, como lasanhas, gratinados e panquecas, bem 
como em uma grande variedade de doces, como tortas de 
chocolate e mousses. A ampla linha de cremes de leite da Tirol 
traz ainda a versão tradicional do creme de leite uhT, além de 
variedades do creme de leite pasteurizado e nata fresca, com 
diferentes volumes, consistências e embalagens, voltados para 
atender as mais variadas demandas do consumidor brasileiro.  
SAC: 0800 643 7001 - www.tirol.com.br

A Nita Alimentos criou a linha de misturas para bolo Nita 
Cream. Disponível nos sabores chocolate, aipim, limão, maracujá 
e milho, o produto, encontrado em embalagens de 450g, é uma 
extensão da linha de misturas para bolo Nita Cook composta 
por 14 sabores, entre eles chocolate, baunilha, coco, laranja, 
doce de leite, festa, abacaxi, limão, milho, frutas, aipim e cenoura. 
um dos diferenciais da nova linha está na facilidade de preparo, 
com praticidade e rapidez, já que o produto, em função da 
sua consistência diferenciada, proporciona uma cremosidade 
intensa que dispensa complementos, como caldas, recheios 
e coberturas. SAC: 0800 17 1134 - www.nitaalimentos.com.br
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