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GUARANÁ ANTARCTICA SABOR 
AÇAÍ E OUTRAS FRUTAS

O Guaraná Antarctica 
apresenta um novo sabor, 
que combina o guaraná 
com açaí e outras frutas da 
Amazô nia: o Guaraná An-
tarctica Black. De coloração 
e espuma avermelhados, a 
nova bebida está disponível 
nas versões lata 350ml e Pet 
2 litros. O Guaraná Antarc-
tica Black já está disponível 
nos principais pontos de 
venda em todo o Brasil.  
SAC : 0800  725  0003  
www.guaranaantarctica.com.br

CALDOS E TEMPEROS SOYA
A Bunge Brasil amplia a linha de produtos Soya. A marca 

passa a contar agora com caldos e temperos que realçam o 
sabor das receitas. São três temperos em pasta (tempero 
completo sem pimenta, tempero completo com pimenta, e 
alho e sal) feitos com ingredientes naturais e prontos para 
usar; e três sabores de caldos (legumes, carne e galinha), que 
são práticos e dissolvem rapidamente. Outras marcas da Bunge 
Brasil são Delícia, Salada, Salsaretti, Primor, Cardeal, All Day e 
Bunge Pro. SAC: 0800 727 5544 - www.soya.com.br

SOY TEEN COM 
MARCA E EMBALAGEM 
MODERNIZADAS  

A Latco Alimentos apresenta ao mercado os novos 
layouts desenvolvidos para o Soy Teen (bebida produzida à 
base de soja), que consistem na modernização da logomarca 
e da embalagem do produto. O objetivo foi modernizar a 
linguagem da linha, adequando o produto à expectativa dos 
consumidores. Áreas coloridas na parte de cima da embalagem 
foram incluídas para facilitar sua diferenciação pelo sabor. A 
relação com as vantagens da soja estão mais evidentes nas 
embalagens, ressaltando que além do sabor a saúde também 
é beneficiada. Dessa forma, o resultado final é a releitura do 
produto, mantendo os principais pontos de reconhecimento 
da marca já existente.  A mudança foi iniciada com os sabores 
original e mix laranja+pêssego, com a troca gradual seguindo 
a demanda do mercado. Comercializado nas versões original, 
laranja, pêssego, uva e o mix laranja+pêssego, o Soy Teen é 
a aposta da Latco Alimentos para o segmento de bebidas 
produzidas à base de soja. Disponível em embalagens de 1 
litro, Soy Teen é uma bebida leve, saborosa e saudável, que 
pode ser consumida sem restrições ao longo do dia, sendo 
um acompanhamento tanto para o café da manhã quanto para 
as demais refeições. A versão original pode ser utilizada nas 
dietas de pessoas intolerantes à lactose, além de ser fonte 
de vitamina A e rica em vitamina D. SAC: (44) 3676-1545   
www.latcoalimentos.com.br
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LINHA SOJA GOURMET 
A Grings Alimentos Saudáveis acaba de lançar três novos 

produtos na linha Soja Gourmet: mistura para preparo de 
quibe de soja, mistura para preparo de hambúrguer de soja; e 
farofa de soja. Os produtos são ideias para aquele consumidor 
que deseja ou precisa reduzir o consumo de proteína animal, 
colesterol e gordura saturada. O quibe e o hambúrguer, por 
e em lo, s o fonte de fibras, ossuem alto teor de rote nas 
e seus ingredientes são 100% naturais. Já a farofa vem pronta 
para o consumo e também é elaborada com ingredientes 100% 
naturais, sem glutamato, sem conservantes e sem corantes. 
SAC: (19) 3624-1304 - www.grings.com.br

MAGUARY PERA EM VERSÃO 
CLARIFICADA 

A Ebba expande seu 
portfó lio de produtos para 
beber com o lançamento do 
Maguary Pera edição limitada, 
uma inovação no mercado 
brasileiro or ser uma ers o clarificada da fruta, muito 
comum nos Estados Unidos. O novo produto traz o sabor 
acentuado da fruta, vantagem funcional da fabricação, que 
inclui um cuidadoso preparo de frutas selecionadas e um 
rocesso minucioso de asteuri a o.  ers o clarificada da 

pera é muito mais refrescante e foi incorporada ao portfólio 
devido ao grande sucesso do Maguary Néctar Maçã, outro 
roduto da lin a de erfil clarificado.  no idade est  dis o-

nível em embalagem cartonada de 1 litro, sem conservantes. 
A edição limitada é complementar a uma dieta balanceada 
e fonte substancial de vitamina C, um antioxidante natural.  
SAC: 0800 081 3022 - www.maguary.com.br

SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL
A CRS Brands está lançando o suco de uva tinto integral Massimiliano, produzido 100% com os  

melhores cortes das uvas Bordô e Isabel, da Serra Gaúcha. O novo produto se diferencia dos similares do 
mercado pela sua pureza. Cada garrafa de 1,5 litros é produzida com 1,9 kg de fruta natural, sem adição 
de água, açúcar e conservantes. A moderna técnica de produção garante ao produto o sabor encorpado 
e frutado do suco produzido com uvas que acabaram de ser colhidas, além de preservar os nutrientes 
e as propriedades funcionais da fruta. A novidade também vem em embalagem com rótulo moderno, 
que dá um destaque especial ao produto nas gôndolas. SAC: 0800 702 2517 - www.crsbrands.com.br

MANTEIGA EM NOVA 
EMBALAGEM E VERSÃO SEM SAL

A Piracanjuba desenvolveu novas embalagens para a 
tradicional manteiga produzida pela indústria. O produto 
está disponível em pote sextavado de 100g, uma novidade 
no mercado, ideal para os lares em que o consumo é menor. 
Os tamanhos já existentes, de 200g e 500g, também ganham 
a nova roupagem: uma embalagem premium, mais moderna, 
com detalhes dourados e prateados, que fará com o que o 
roduto se desta ue nas ndolas.  as no idades n o ficam 

somente nas embalagens. A Piracanjuba  ampliou o portfólio 
e passa a disponibilizar, além da tradicional manteiga com sal, 
a versão sem sal. A manteiga Piracanjuba é produzida com o 
mais puro creme de leite fresco, o que conserva o aroma, a 
pureza e o sabor, além de seguir rigorosos padrões de higiene. 
SAC: 0800 722 1718 - www.piracanjuba.com.br

TOMATES PELADOS
A Borges Alimentos acaba 

de lançar sua linha de tomates 
pelados. A tradicional fabri-
cante de azeites e vinagres 
iniciou a expansão do port-
fólio em meados de 2014, 
com a oferta de massas de 
grano duro. Os tomates são 
processados (retirados da 
pele) e embalados em até seis 
horas após a colheita no cam-
po. Os frutos são produzidos 
na região de Puglia, porção 
meridional da Itália, e têm 
certifica o internacional de 
qualidade e de produção.  As 
latas recebem revestimento, sem aditivos, para melhor conser-
vação, e têm sistema de abertura que dispensa abridores. Os 
tomates pelados Borges são comercializados em embalagens 
de 400g (peso drenado de 240g. www.borgesalimentos.com.br
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CASTANHA PORTUGUESA 
COZIDA E DESCASCADA

A La Rioja traz com 
exclusividade para o mer-
cado brasileiro a castanha 
portuguesa sem pele, sem 
casca e já cozida, pronta para 
o consumo. Importado da 
China, o produto pode ser 
encontrado em embalagens 
de 300g, com três pacotes 
de 100g, e de 500g,  com 
cinco pacotes de 100g. A cas-
tanha portuguesa La Rioja é 

comercializada já cozida, sem 
pele, sem casca e totalmente 
pronta para o consumo, já que o produto in natura é difícil 
de ser descascado e precisa ser cozido por duas horas. Uma 
colher de sopa de castanha portuguesa possui apenas 19,5 
cal, é fonte de fibra e carboidrato e é rica em itaminas  

e B6. o ossui conser antes, corantes artificiais e nem 
glúten. É um dos frutos secos com menor teor de gordura 
que existe, e pode complementar a alimentação daqueles que 
são adeptos de uma dieta saudável. A embalagem fracionada 
é um diferencial. Para aumentar o tempo de conservação 
do produto depois de aberto, a La Rioja desenvolveu uma 
embalagem fracionada que permite uma utilização gradativa 
do produto. O interior da embalagem, com revestimento em 
alumínio, também aumenta a vida útil do produto. Já o design 
re ela a reocu a o da marca com o conceito de sofistica-
ção e com a apresentação do produto no ponto de venda.  
SAC: (11) 3328-0000 - www.larioja.com.br

SUFRESH SABORES DE VERÃO
A WOW! Nutrition 

lança em todo o Brasil a 
edição limitada Sufresh 
Sabores de Verão. Para 
o lançamento, foram es-
colhidas as frutas mais 
refrescantes da esta-
ção: abacaxi e maracu-
já. O lançamento alia o  
melhor sabor da fruta, tão 
caracte rístico dos produ-
tos Sufresh, a atmosfera 
divertida e jovial do Verão.  
A WOW! Nutrition atua 

no segmento de bebidas saudáveis com marcas como Sufresh, 
Soyos e Feel Good, no segmento de adoçantes, com Assugrin, 
Doce Menor, Gold e Tal e Qual, e em nutrição infantil, com 
Vitalon. SAC: 0800 772 6566 - www.wownutrition.com.br

EXTRATO DE TOMATE 
TARANTELLA

A Tarantella, marca de ato-
matados da Cargill, está aumen-
tando sua família. A marca, que 
já contava com as opções de 
molho de tomate tradicional e 
saborizado, e polpa de tomate, 
lança agora o extrato de tomate. 
O novo produto oferece quali-
dade e preço justo e é ideal 
para conferir sabor e cor para a 
confecção dos melhores pratos. 
Seguindo o padrão de qualidade 
da linha de produtos Tarantella, o novo extrato é feito com 
tomates frescos e selecionados, tendo uma formulação mais 
leve e saudável. O produto está disponível em embalagens 
de sachês de 300g.  SAC: (11) 5099-3311 - www.cargill.com

PÃES INTEGRAIS SEM 
CONSERVANTES

Livres de conservantes, integrais, 
com baixo teor de sódio e gordura, e 
zero aditivo. Assim são os produtos 
Wickbold Trigo Integral e Wickbold 
Castanhas e Sementes, novidades da 
empresa para o mercado. Elaborados 
com grãos e sementes criteriosamen-
te selecionados e farinha de trigo in-
tegral, fornecem 18% da necessidade 
di ria de fibras.  lin a de es inte rais sem conser antes da 
Wickbold foi concebida para oferecer ao consumidor produtos 
naturais, ue se am fonte de fibras, erfeitos ara contribuir 
com uma dieta equilibrada e um estilo de vida saudável. Entre 
os principais ingredientes estão a farinha de trigo integral e a de 
centeio, sementes de girassol, abóbora e linhaça, grãos de trigo 
e quinoa, a noz pecan e a castanha-do-pará, que preservam e 
conferem aos es itaminas, minerais e fibras.  ic bold ri o 
nte ral é rico em fibras, ers til e f cil de combinar com di ersos 
recheios. Já o Wickbold Castanhas e Sementes possui adição de 
nozes e castanhas em sua formulação, que é fonte de gorduras 
mono e oliinsaturadas, benéficas ara a sa de e na re en o 
de doenças do coração. 

Além disso, a empresa será pioneira na utilização de plástico 
verde em embalagens para pães. O polietileno de cana-de-açúcar, 
matéria-prima 100% renovável, produzido pela Braskem, tem 
como diferencial contribuir para a redução da emissão dos 
gases do efeito estufa na atmosfera. Com o objetivo de ajudar 
o consumidor a reconhecer o produto, a empresa criou o selo 
‘I’m green™’, que garante a origem renovável da embalagem.  
SAC 0800 011 1938 - www.wickbold.com.br
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DANONE EM DIFERENTES VERSÕES DE IOGURTE LÍQUIDO 
O Verdadeiro Danone anunciou novas versões do Da-

none líquido em diferentes formatos: Vitamina de Frutas em 
embalagem de 1.350g, sabor Batido em garrafa de 900g, além 

do novo tamanho de 170g disponível nos sabores 
morango e vitamina de frutas. Com o objetivo de 

trazer cada vez mais inovação, a marca 

O Verdadeiro Danone expandiu seu portfólio para atender a 
demanda do consumidor que está em busca de produtos sabo-
rosos, cremosos e que agreguem valor nutricional ao dia a dia. 
A linha de O Verdadeiro Danone também conta com Iogurte 
Natural de 170g nos sabores laranja, cenoura e mel; integral 
adoçado e desnatado. O Verdadeiro Danone também apresen-
ta o sabor Grego light sabor maracujá. O produto amplia o 
portfólio de produtos da marca com uma opção diferenciada 
e refrescante. A nova versão é acondicionada em bandejas 
de 400g com quatro unidades. O Danone Grego também 
pode ser encontrado nos sabores original e frutas vermelhas 
e na versão Grego light nos sabores original e morango.  
SAC: 0800 701 7561 - www.danone.com.br

ESCONDIDINHO DE CARNE
Carne moída refogada ao molho de tomate e temperos especiais 

entre camadas de purê de batatas cremoso, salpicado com queijo 
parmesão. O escondidinho de carne moída é o lançamento da Pif 
Paf Alimentos, que já está nas gôndolas em atacados, supermercados, 
hipermercados e padarias de Minas Gerais e Espírito Santo  desde o 
início de janeiro. O produto veio somar ao mix já variado de cerca de 
300 itens da empresa alimentícia. O 
escondidinho de carne moída é uma 
opção que alia sabor e praticidade. O 
lançamento veio agregar ainda mais 
valor à marca que, com 45 anos de 
mercado, já é conhecida pelas ino-
vações no segmento de congelados e 
também pela qualidade dos produtos. 

A Pif Paf Alimentos é uma das 
10 maiores empresas brasileiras 
no setor de processamento de aves, suínos, massas e vegetais. Seu 
mix de produtos contempla mais de 300 itens, entre eles elabo-
rados de carnes, pizzas, lasanhas, pães de queijo e embutidos. Há 
45 anos no mercado, a empresa, hoje, atua nas regiões Sudeste 
e Centro-Oeste e também no Sul da Bahia, além de exportar 
para diversos países. Com sede corporativa em Belo Horizonte, 
MG, possui cinco unidades industriais e 12 unidades produtivas.  
SAC: 0800 283 0872 - www.pifpaf.com.br

AZEITES CONDIMENTADOS 
A importadora Mr. Man aumenta seu portfólio de pro-

dutos gourmet e traz ao Brasil os azeites condimentados 
da marca italiana Oleifício Ranieri, que há mais de 70 anos 
oferece aos consumidores produtos artesanais e de qua-
lidade. Os azeites condimentados são oriundos das colinas 
da Úmbria, em Città di Castello, na Itália, e estão disponíveis 
em quatro versões: Condimento à base di Olio Extra Ver-
gine di Oliva al Basilico (azeite extra virgem condimentado 
com manjericão), Condimento à base di Olio Extra Vergine 

BATATAS 
PALHA

A linha de batatas palha 
da Visconti ganhou um novo 
visual. Nas versões tradicio-
nal, e tra fina e tem erada 
de cebola e salsa, as batatas 
palha são crocantes e perfei-
tas ara dar o to ue final nas 
refeições, com muito sabor, 
sem deixar a praticidade de 
lado. Os produtos estão dis-
poníveis em embalagens de 
500g, 140g e 80g nas versões 
tradicional e temperada, 
e 500g 120g e 70g para a 
e tra fina.  isconti é mar-
ca da Pandurata Alimentos, 
cujas principais categorias 
de atuação incluem pane-
ttones, biscoitos, torradas, 
bolos, bolinhos e choco-
lates. SAC: 0800 701 1599   
www.visconti.com.br

di Oliva al Limone (azeite extra virgem condimentado com 
limão), Condimento à base di Olio Extra Vergine di Oliva 
Al Tartufo Bianco (azeite extra virgem condimentado com 
trufas brancas) e Condimento à base di Olio Extra Vergine 
Porcino (azeite extra virgem condimentado com cogume-
lo Porcino). São opções para incrementar receitas, entre 
elas,  massas, risotos, peixes e carnes e, também, são ideais 
para temperar saladas. Vegetarianos, veganos e celíacos 
podem consumir os azeites, pois são feitos com olivas 
artesanais, livre de ingredientes com origem animal e glúten.  
SAC: (11) 3030-7100 - www.mrman.com.br
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