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Novos

PRÉ-MOLHO DE 
TOMATE SEM 
TEMPERO

A Cepêra apresenta o Quase 
Pronto, um pré-molho de tomate. 
Elaborado com tomates seleciona-
dos, lavados, picados, cozidos e sem 
nenhum tipo de tempero, o Quase 
Pronto é a opção ideal para quem 
precisa de uma refeição rápida, mas 
prefere dar o seu toque de chef. Em 
embalagem de 500g, o Quase Pronto 
tem ótima consistência e vem na 
medida certa para refeições a dois 
ou em família. SAC: 0800 770 3480 
www.cepera.com.br

CHOCOLATE BATON EM NOVO SABOR

ADOÇANTE MAGRO EM TRÊS OPÇÕES 
O café é, de longe, uma das bebidas mais apreciadas e consumidas no mundo. 

Para pessoas que não podem consumir açúcar ou desejam manter uma dieta equi-
librada, sem abdicar do cafezinho, a Magro dispõe de três opções de adoçantes, o 
Magro Tradicional com ciclamato e sacarina, o Magro com sucralose e o Magro com 
Stevia, que combinam com a bebida. O Magro Tradicional com ciclamato e sacarina 
é aprovado pela Associação Nacional de Assistência ao Diabético - ANAD e possui 
o Selo de Certificação Kosher, ou seja, não contém ingredientes de origem animal, 
e está a disponível em sachês de 600mg e em frascos de 100ml e 200ml. Já o Magro 
com sucralose é aprovado pelos mais importantes órgãos de saúde do mundo, como 
FDA e ANVISA. O produto é isento de sódio, adoça um cafezinho de 50ml com três 
gotas e está disponível em frascos de 80ml. Elaborado com sucralose, substância 
derivada do açúcar da cana, não contém calorias e sua utilização nos alimentos não 
oferece riscos à saúde, pois, mais de 100 estudos científicos realizados 
ao longo de 20 anos atestam total segurança. Para os consumidores que 
optam por edulcorantes naturais, o Magro com Stevia contém glico-
sídeos steviol que adoçam até 300 vezes mais que o próprio açúcar. 
Sem calorias, é eficaz no controle de peso e 
está disponível em frascos de 80 ml. Toda a 
linha de adoçantes Magro possui um sistema 
de fechamento moderno, cujas as tampas 
de rosca foram substituídas pela flip top, 
garantindo mais praticidade na hora do uso.  
SAC: 0800 642 8182 - www.lightsweet.com.br

A Chocolates Garoto acaba de anunciar mais uma novi-
dade em seu portfólio: o tradicional chocolate Baton ganha 
o novo sabor de chocolate ao leite com recheio ao leite. O 
novo produto tem ainda mais leite que a versão tradicional: o 

recheio traz 40% de partes de leite, 
que se juntam ao que já compõe a 
massa de chocolate, reformulada 
no ano passado. O Baton Creme 
com recheio ao leite chega ao 

portfólio representando a entrada da marca no segmento 
de recheados e, assim como os outros itens da linha, conta 
com identidade visual que reforça suas características: a letra 
“o”, que nos produtos já existentes indica se o chocolate é 
ao leite ou branco, está recheada na nova versão, represen-
tando o chocolate e o recheio ao leite. A novidade chega às 
prateleiras disponível em displays de 30 unidades de 16g e 
passa a integrar também a famosa Caixa Amarela de bombons.  
SAC: 0800 55 9550 - www.garoto.com.br
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LANÇAMENTOS

AÇÚCAR DE COCO 
A Copra apresenta o açúcar de coco, 

uma excelente opção ao açúcar de cana e 
adoçantes artificiais, pois além de apresentar 
índice glicêmico muito baixo (35) pode ser 
utilizado em bebidas frias e quentes e em 
preparações culinárias sem deixar retrogosto. 
É um adoçante 100% natural e sem conser-
vantes. O açúcar de coco é comercializado 
em pote de vidro com 350g, embalagem prá-
tica que serve como o próprio açucareiro, e 
stand up pouch de 100g, que é extremamente 
útil e portátil, além de tratar-se de uma em-
balagem econômica. SAC: (82) 4009-4000  
www.copraalimenticia.com.br

ARROZ COM GRÃOS PREMIUM 
Atenta ao consumidor cada vez mais exigente, a Granfino entra no mercado 

de grãos premium em 2015 e traz para o portfólio um arroz mais selecionado. 
Com aproximadamente 96% de grãos inteiros, em 
relação ao arroz branco tipo 1, a alta qualidade 
do produto é possível por meio do processo 
de descascamento.  Proveniente de safras do Rio 
Grande do Sul, o produto passa por um processo 
de descascamento mais específico. O arroz, ao ser 
retirado da casca, sofre um movimento de torção 
que, dependendo da umidade, pode resultar na 
quebra do grão. Para se obter um grão premium 
é necessário um maior tempo de secagem antes 
desse processo. Por se tratar de um arroz com 
umidade mais baixa e maior tempo de cura, tem 
aparência mais escura em comparação ao arroz 
branco tradicional, característica que some com o 
cozimento, também mais demorado, chegando 
a um resultado final de cor branca uniforme.  
SAC: (21) 2765-9400 - www.granfino.com.br

QUEIJOS VEGANOS

A Superbom lança uma alternativa 
para vegetarianos, veganos, pessoas 
com restrições alimentares e para 
quem deseja manter a boa forma, sem 
perder o prazer de comer bem.  É a 
linha de queijos 100% veganos, que 
possuem características semelhantes 
aos queijos tradicionais, como aparência, 
consistência e o derretimento, mas são 
produzidos sem lactose, sem colesterol, 
sem nenhum derivado de origem animal 
e sem nenhum tipo de conservante ou 
corante artificial, sendo assim totalmen-
te vegano. O produto é elaborado com 
ingredientes de excelente qualidade 
e com o uso da mais alta tecnologia 
disponível no mercado durante a fabri-
cação. Um VeganCheesse, em sua tabela 
nutricional, chega a estar 20% abaixo do 
teor de gordura de um queijo tradicio-
nal. A linha contempla tipos variados de 
queijos, como mussarela, prato e provo-
lone. A base do produto é o amido de 
batata e o óleo vegetal de palma. Outro 
diferencial é o tempo de conservação: 
seis meses com a embalagem fechada. 
Após aberto, devidamente embalado 
e refrigerado, pode ser consumido 
em até 10 dias. SAC: (11) 2842-1800  
www.superbom.com.br

PIPOCA COM SABOR DE SALGADINHO
A marca Elma Chips produziu uma linha 

especial para suas pipocas de microondas com 
os sabores de seus salgadinhos mais famosos: 
Cheetos sabor Requeijão, Baconzitos, Cebo-
litos e Torcida sabor Pimenta Mexicana. As 
novidades chegam ao público com o mesmo 
visual de seus snacks, ou seja, em embalagens 
metalizadas, para simplificar a identificação da 
marca na hora da compra. As novas versões 
da pipoca permanecerão à venda por apenas 
seis meses. A Elma Chips está presente no  
segmento de pipocas de microondas desde 2012.  
SAC: 0800 703 4444 - www.pepsico.com.br
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MASSAS SEMIPRONTAS

SUCO LUMINUS KIDS 
 A WNutritional apresenta o suco Luminus Kids, o primeiro suco funcional 100% feito especialmente 

para crianças e adolescentes. Recém-lançado, o suco Luminus Life é uma bebida funcional que foi cienti-
ficamente desenvolvida por meio de estudos e pesquisas de especialistas  para atender às necessidades 
diárias do organismo no que se refere aos nutrientes e vitaminas. Já o Luminus Kids chega ao mercado 
brasileiro especialmente para atender a crianças e adolescentes que estão em fase de desenvolvimento 
e aprendizado. O Life Mix®, composto que está presente nas duas linhas, é uma composição de vitami-
nas (C, D e ácido fólico), mineral (cálcio) e fibras (polidextrose), além de conter ácido graxo DHA do 
ômega 3. Esse mix de nutrientes é muito importante para o desenvolvimento das crianças, pois contribui 
para melhorar a imunidade, deposição óssea de cálcio e vitamina D, no hábito intestinal e nas bactérias 
intestinais. Além disso, o DHA ajuda na capacidade de aprendizado. O Luminus Kids é feito com 100% do 
suco da fruta, não tem adição de açúcar e nem conservantes. O produto é comercializado em embalagem 
Tetra Pak. O Luminus Life pode ser encontrado nos sabores pêssego, manga, laranja e uva com cranberry. 
Já a linha Kids está disponível nos sabores uva e laranja. SAC: (11) 3969-1750 - www.luminuslife.com.br

SABORIZADOR DE 
ÁGUA SUFRESH

A marca Sufresh inaugura a catego-
ria de superconcentrados líquidos para 
saborização de água no país, Prático, 
portátil e fácil de usar, o saborizador de 
água Sufresh FLIP (flavor in pocket) é preparado com suco 
de frutas e conta com três versões: Frutas Cítricas (limão e 
laranja), Frutas Silvestres (blueberry e amora) e Frutas Amarelas 
(maracujá e manga). Todas zero calorias e zero açúcares. O 
modo de preparo é muito fácil, bastar agitar, abrir a tampa e 
apertar uma vez o produto em um copo com água (200ml) 
para saborear uma bebida leve, refrescante e muito saborosa. 
Outro destaque do produto é seu super rendimento. Cada 
frasco de Sufresh FLIP faz 28 porções de 200ml, ou seja, 5,6 
litros de bebida saborizada. Sufresh é uma marca da Wow! 
Nutrition e possui uma completa linha de sucos e néctares. 
SAC: 0800-772-6566 - www.wownutrition.com.br

Segundo levantamento feito pela Nielsen a categoria de 
produtos que facilita o manuseio pela conveniência é a que 
mais cresce no país. Entre 2013 e 2014, ocorreu um acréscimo 
de 57% nas vendas destes alimentos rápidos. Para atender esta 
demanda de industrializados semiprontos, a Stival Alimentos 
lança a linha Momento Gourmet, com massa fusilli e penne. 
Os produtos são oferecidos em copo térmico com dupla 
camada, que retém o calor e não queima a mão. De manu-
seio simples e funcional, vão direto ao microondas e ficam 
prontos em  minutos. As massas de grano duro penne e fusilli 
da Linha Momento Gourmet estão disponíveis nos sabores  
frango ao molho, fussili bolognesa e fussili aos quatro queijos.  
SAC: (41) 2106-2466 - www.stival.com.br

MANTEIGA EM NOVA EMBALAGEM E VERSÃO SEM SAL
A Piracanjuba desenvolveu novas embalagens para a tradi-

cional manteiga produzida pela indústria. O produto está dis-
ponível 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 produto se destaque 
nas gôndolas. E as novidades 
não ficam somente nas 
embalagens. A Piracanjuba  
ampliou o portfólio e passa 
a disponibilizar, além da tra-
dicional 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  
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ADES SABOR MORANGO 
A AdeS, marca líder em bebida à base de 

soja, traz de volta o sabor morango à sua 
linha, disponível nas versões 200ml e 1 litro. 
AdeS Max é uma combinação de proteína da 
soja com suco de frutas, vitaminas e minerais. 
Outra novidade são as novas embalagens da 
linha kids AdeS Max, que estão mais coloridas 
e divertidas. A embalagem especial foi inspi-
rada em cores vibrantes, com destaque para 
o Max, mascote da marca, e usando o espaço 
para interagir com as crianças. Os sabores 
com as novas embalagens AdeS Max são abacaxi, laranja, 
pêssego, maçã, maracujá, uva e morango. Ades Frutas pode 
ser consumido puro, em vitaminas, shakes e utilizado como 
ingrediente culinário para bolos e tortas. Possui vitaminas e 
minerais em sua fórmula, além de 37% menos açúcar e 27% 
menos calorias comparado à média de mercado de bebida à 
base de soja. SAC: 0800 707 0044 - www.ades.com.br

BALA KID´S SABOR 
AMENDOIM

A Arcor do Brasil, empresa 
de alimentos e uma das líderes 
nas categorias de chocolates, 
guloseimas e biscoitos do país, 
traz ao mercado a bala Kid’s 
Amendoim, para deixar a linha 
Kids Toffee ainda mais comple-
ta. O lançamento relembra a 
tradicional Kid´s Leite. Com 
Kid´s Amendoim, a empresa 
aposta na identificação com o 
consumidor lançando um sabor que é característico do Brasil e 
que agrada a todos os paladares. Em março deste ano, a Arcor 
lançou o primeiro sabor da nova linha de balas de leite Kids 
Toffee, o sabor coco queimado. A bala Kid’s Amendoim será co-
mercializada em todo território nacional, em bolsas de 600gr.  
SAC: (11) 2696-6900 - www.arcor.com.br

BISCOITO RECHEADO TODDY®

GULOSEIMAS DA HELLO KITTY 
A Fini, uma das maiores fabricantes de guloseimas do mundo, 

acaba de lançar para o mercado as balas da Hello Kitty. A perso-
nagem empresta seu nome e atesta a qualidade de produtos em 
vários segmentos e, apostando no mercado de alimentos, a parceria 
com a Fini é um sucesso, combinando a qualidade da marca com a 
Hello Kitty em embalagens divertidas e coloridas. Os fãs da perso-
nagem podem conferir os lançamentos cheios de cor e sabor das 
Balas Tubes Regaliz Hello Kitty, sabor Tutti Frutti, já disponíveis no 
mercado. Já as tradicionais balas de gelatina, produzidas com suco 
natural de frutas, disponíveis no sabor morango, chegarão em breve 
nas padarias, supermercados, docerias e lojas de conveniências de 
todo o Brasil. SAC: 0800 772 4344 - www.sanrio.com.br

A PepsiCo, fabricante das marcas Ruffles®, Quaker® e 
H2OH!®,  entre outras, lança no mercado nacional o bis-
coito Toddy® Recheado. Aliando muito sabor e crocância, 
a novidade consolida a sua chegada neste novo segmento 
com um produto saboroso e jovem, ao estilo de seu público. 
Considerada uma das categorias prediletas do consumidor 
brasileiro, o lançamento do biscoito Toddy® Recheado faz 
parte da estratégia de ampliar o portfólio de produtos da 
família levando mais sabor para a categoria de biscoitos. Em 
sua nova “cowzação”, o biscoito Toddy® Recheado une sabor 
e irreverência em um só produto. Elaborado com recheio de 
baunilha, envolvido por duas casquinhas de biscoito de choco-

late, a novidade promete conquistar o paladar do consumidor 
brasileiro. Disponível nas embalagens de 61g e 132g, o lança-
mento vem com uma embalagem que tem o estilo do consu-
midor dos produtos Toddy®: irreverente, jovem e moderno. 
O portfólio da linha de produtos Toddy® conta também com: 
Toddy® Cookies, Toddy® Waffer e Toddy® Choco, torta pronto 
para comer, além do famoso Toddy® achocolatado em pó.  
SAC: 0800 703 2222 - www.pepsico.com.br
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