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Novos

LANÇAMENTOS DA MARCA SATIS!™
A Ajinomoto do Brasil lança nove produtos da marca 

Satis!™ em três novas linhas de temperos da categoria menu: 
Almôndegas, Pratos Incríveis em 1 Minuto e Gratinados. As 
novidades celebram o segundo aniversário da marca e somam 
às demais versões lançadas em 2012 e 2013: Satis!™ Molho 
Shoyu e Satis!™ Milanesa. Satis!™ Almôndegas foi desenvolvido 
para facilitar a elaboração de pratos à base de carne moída 
(bovina, suína ou de frango). É ideal para o preparo de almôn-
degas, hambúrgueres ou rocamboles. O produto dispensa o 
uso de diversos ingredientes utilizados no preparo convencio-
nal, basta adicioná-lo à carne moída e moldar como preferir. 
Além disso, a consistência proporcionada à mistura permite 
que as almôndegas sejam preparadas no forno ou grelhadas 
na frigideira. Satis!™ Almôndegas está disponível nos sabores 
Tradicional, Picanha e Ervas com Aveia. Cada embalagem de 
60g rende 500g de carne. Outra novidade da marca Satis!™ 
é a linha Pratos Incríveis em 1 Minuto, que traz inovação ao 
preparo de refeições como bife e frango grelhados. Para isso, é 
preciso apenas grelhar a carne, acrescentar um sachê do pro-
duto e 120ml de água. Os pratos fi cam prontos em apenas um 
minuto. Satis!™ Pratos Incríveis também está disponível em três 
versões: Bife Acebolado, Carne ao Molho Madeira e Frango 

Xadrez. Já 
S a t i s ! ™ 
Grat ina-
dos pode 
ser aplica-
do sobre 
b a t a t a s , 
massas e 
legumes . 
Disponí-
vel em sachês de 24g e nos 
sabores Tradicional, Espinafre e 
Champignon, o produto facili-
ta todo o processo de elabo-
ração de pratos, que normal-
mente exige diversas etapas. 
É só acrescentar o conteúdo 
da embalagem em 400ml de 
leite. Depois, basta despejar a 
mistura sobre o prato escolhido, 
adicionar 50g de queijo ralado e levar ao forno. 
SAC: 0800 7049 039 - www.ajinomoto.com.br

MAGUARY COM PEDAÇOS DE FRUTA 
A nova linha Maguary Pedaços, marca 

pertencente a Ebba, chega para revolucionar o 
segmento pronto para beber em embalagens 
de 200ml. Inéditos no Brasil, estão disponí-
veis nos sabores pêssego, maçã e manga. A 
nova linha vem acompanhada de um canudo 
especial, com diâmetro maior, que permite 
a circulação dos pedaços. É uma opção de 
snack saudável, fonte de vitamina C e muito 
prática para consumo on the go de crianças, 
jovens e adultos. Os sabores da linha Maguary 
Pedaços foram cuidadosamente selecionados, 

levando em conta as características das 
frutas, seus nutrientes e vitaminas, além 
de seu desempenho para despertar uma 
experiência única para o consumidor. Os 
novos produtos da linha Maguary Pedaços 
são envasados em embalagens cartonadas 
assépticas Combibloc Mini de 200ml, da 
SIG Combibloc, por meio da tecnologia 
exclusiva drinkplus, que permite o envase 
de produtos com pedaços de frutas de até 
seis milímetros de comprimento e largura. 
SAC: 0800 081 3022 - www.maguary.com.br
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LANÇAMENTOS

PRÉ-MOLHO DE 
TOMATE SEM 
TEMPERO

A Cepêra apresenta o Quase 
Pronto, um pré-molho de tomate. 
Elaborado com tomates selecio-
nados, 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

ÁGUA DE COCO COM 
TOQUE DE FRUTAS 

Sintonizada com as 
tendências por alimentos 
saudáveis, qualidade de 
vida e bem-estar, a Suco 
Jandaia, inova e traz aos 
consumidores a Linha 
Coco+, que tem na com-
posição 35% de água de 
coco e frutas. Apresentada nos sabores limão, tangerina e 
maracujá, contém leves toques de frutas que conferem à 
bebida sabor, refrescância, leveza e hidratação. A água de 
coco é um dos principais alimentos-fonte de potássio. Uma 
porção de 200ml de água de coco com toque de frutas da 
Jandaia, tem 80 calorias e 87,2mg de potássio. A linha Jandaia 
Coco+, está disponível em embalagens de 1 litro e 200ml. 
A Suco Jandaia tem sua qualidade reconhecida desde 2008 
pelo ISO 22000 (certifi cado pela TUV Rheinland - empresa 
alemã, criada em 1.872, presente em 62 países, uma das 
mais renomadas certifi cadoras do mundo). Além do ISO 
22000, a Jandaia tem Certifi cação Orgânica para o plantio, 
industrialização e distribuição do caju. Essa certifi cação, 
que garante a procedência (origem) e a qualidade de seus 
produtos, só é concedida após uma ampla avaliação que vai 
da fonte de produção agrícola, plantio e colheita de frutos, 
feita na fazenda Tabajara, até os processamentos industriais, 
processamento de frutos feito na unidade BR Juice.  A IMO 
Control, certifi cadora que fez o processo de auditoria nas 
fazendas da Jandaia, é credenciada pelo Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), e pelo Instituto 
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 
(Inmetro), ela assegura que determinado produto, processo ou 
serviço obedece às normas e práticas da produção orgânica. 
SAC: 0800 275 5444 - www.sucosjandaia.com

PÃO INTEGRAL
A Wickbold apresenta o seu novo pão integral. Fonte de 

fi bras, livre de colesterol e de gordura trans, a novidade leva 
todo o sabor e a qualidade característicos da marca à mesa 
dos consumidores mais exigentes. O lançamento atende a 
uma crescente tendência de consumo de produtos integrais 
e saudáveis e é direcionado àqueles que buscam qualidade de 
vida e uma alimentação balanceada. O produto foi desenvol-
vido também com base nos estudos da Nielsen, que apontam 
maior procura dos consumidores por produtos com melhor 
custo benefício, uma grande tendência no setor. A novidade, 
com embalagem de 550g, agradará ao paladar e também ao 
bolso das famílias brasileiras. Saboroso e nutritivo, o novo 
pão integral da Wickbold tem como principais ingredientes a 
farinha integral e a fi bra de trigo, ideal para deixar as refeições 
de toda a família ainda mais saudáveis, seja no café da manhã, 
almoço, jantar ou mesmo no lanche da tarde. Com 77 anos 
de atuação no setor de panifi cação, a Wickbold está entre as 
três maiores fabricantes de pães industrializados do país. A 
marca detém a liderança no segmento de pães especiais, que 
inclui as linhas Grão Sabor, Estar Leve e EstarBem (funcionais). 
SAC: 0800 011 1938 - www.wickbold.com.br

TODDY® VERSÃO 
COWRAMELO™

Toddy®, marca de achocolatado 
da PepsiCo, lança um novo sabor 
de achocolatado em pó, o Toddy® 
Cowramelo™. A nova versão oferece 
a receita tradicional do achocolata-
do em pó Toddy® combinada com o 
sabor de caramelo, ideal para quem 
busca novas opções de sabores para 
variar o café da manhã ou o lanche em outros momentos 
do dia. O novo sabor amplia o portfólio da marca e ofe-
rece aos consumidores mais oportunidades de consumo. 
A marca Toddy® atua também nos segmentos de biscoitos 
e bebida pronta. O portfólio de produtos da PepsiCo 
possui uma grande variedade de alimentos e bebidas, 
incluindo as marcas Quaker® (cereais, barras de cereais 
e biscoitos), Toddy® (achocolatado em pó, achocolatado 
pronto para beber e biscoitos), Mágico® (achocolatado 
em pó), Toddynho® (achocolatado pronto para beber), 
Elma Chips® (pipoca, amendoins, snacks à base de trigo), 
Lucky®, Torcida®, Ruffl es®, Doritos®, Cheetos®, Fandangos® 
e Fofura® (snacks), Eqlibri™ e Mabel® (biscoitos), Gato-
rade® (bebidas esportivas), Lipton® Ice Tea (chá pronto, 
em parceria com a Unilever), Kero Coco® e Trop Coco® 
(água de coco), H2OH!® e Pepsi-Cola® (bebidas com 
gás), Hello By H2OH!™ (bebida saborizada sem gás) e 
Drinkfi nity® (sistema de hidratação portátil e pessoal). 
SAC: 0800 703 2222 - www.pepsico.com.br
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Lubrificantes com 
grau alimentício 
para maquinário 
com registro 
NSF H-1

Lubriplate®

A linha completa de lubrificantes da Lubriplate de alto desempenho, com grau 
alimentício para maquinário e registro NSF H-1 foi criada para proporcionar 
capacidade total de lubrificação em fábricas de processamento de alimentos 
e engarrafadoras. Fabricados em estrita conformidade com os padrões de 
garantia de qualidade registrada ISO 21469 e ISO 9001, estes lubrificantes 
são formulados com óleos da mais alta qualidade combinados com aditivos 
antidesgaste de última geração. Apresentam diversas vantagens na relação 
custo-benefício, como indicado no quadro abaixo.

    CARACTERÍSTICAS
Formulações avançadas 
de alto desempenho

Produtos com registro 
NSF H-1

Uso multifuncional

Assistência técnica 
Tel: 11 4053-3339 (Brasil)

Levantamentos gratuitos 
da fábrica

                            BENEFÍCIOS
Durabilidade maior do maquinário; 
menor desgaste; menor consumo de energia; 
intervalos de lubrificação prolongados.

Garante o atendimento das diretrizes USDA/FDA 
e dos programas de Análise de Perigos e Pontos
Críticos de Controle (HACCP).

Reduz, consolida e simplifica os estoques 
de lubrificantes minimizando a aplicação 
errada de lubrificantes.

Respostas rápidas às suas dúvidas 
sobre lubrificação.

Identifica oportunidades de consolidação 
e aperfeiçoamento do estoque de lubrificantes.

ISO
21469

Conforme a

ISO
9001

Registrado
REGISTRO H-1 Certificadas

Kosher Pareve

Distribuidor autorizado no Brasil:
Tirreno Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda.
Rua Bandeirantes, 610 / Diadema, SP. CEP: 09912-230
Tel: +55 11 4053 - 3333  /  Fax: +55 11 4056 - 5061
www.tirreno.com.br  /  E-mail Comercial: admvendas@tirreno.com.br
E-mail Dúvidas Técnicas: labfluidos@tirreno.com.br

Lubriplate Lubricants Company
Matriz / 129 Lockwood Street / Newark, NJ 07105 EUA
Escritório e fábrica do Centro-Oeste (EUA) / 1500 Oakdale Ave. / Toledo, OH 43605 EUA
Tel: +1-973-465-5700 / www.lubriplate.com / E-mail: info@lubriplate.com

LANÇAMENTOS
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COOKIES COM FIBRAS E 
GRÃOS INTEGRAIS

Após revolucionar o mercado com os queijos 100% 
veganos, a Superbom, empresa alimentícia especializada em 
produtos saudáveis, continua inovando e amplia ainda mais o 
extenso portfólio da marca com o lançamento da linha Super 
Cookie. Ao todo, são quatro sabores de cookies: banana com 
canela, laranja, cacau e limão, apresentados em embalagem 
metalizada com acabamento fosco contendo 120gr do pro-
duto. De acordo com a empresa, os novos cookies possuem 
o grande diferencial de atenderem a praticamente todo o tipo 
de intolerância alimentar, pois não há a utilização de ovos, leite, 
glúten e açúcar na composição do produto.  A nova linha Su-
per Cookie possui fi bras e grão integrais, como aveia, linhaça, 
arroz e trigo, combinação garante um produto de grande teor 
proteico, sendo um grande aliado à alimentação saudável. Os 
cookies lançados pela Superbom possuem outros diferenciais, 
como por exemplo, o uso de aromatizantes naturais e um 
baixo índice de gordura saturada na produção dos biscoitos. 
Além disso, pelo fato de ter sido desenvolvido com base no con-
ceito de saudabilidade, o produto não contém gorduras trans e 
possui reduzido valor calórico (não contém adição de açúcares). 
SAC: (11) 2842 1800 - www.superbom.com.br

YOKI MAIS VITA REFORMULA 
PORTFÓLIO
 

A Yoki Mais Vita, marca 
de alimentos saudáveis da 
General Mills, acaba de re-
lançar toda sua linha, trazendo 
novos produtos, novas fórmulas 
e embalagens mais atrativas. Para 
comunicar todas as mudanças, a 
marca traz o conceito “Nutrição 
carregada de sabor”, com o objetivo de oferecer alimentos 
mais nutritivos sem deixar de levar em consideração um 
produto saboroso. 

A marca aproveita o momento de transformação para 
ampliar ainda mais seu portfólio e entra para a categoria 
de snacks saudáveis, com a linha de biscoitos integrais. São 
quatro sabores: aveia e mel; cacau e aveia; frutas vermelhas; 
e também maçã e canela, todos desenvolvidos com cereais 
integrais e com aprovação de nutricionistas. Outra novidade 
é a linha de bebidas à base de soja, que vem com redução de 
70% de açúcar e apresenta menos de 40 kcal por porção. Na 
linha de bebidas de soja especiais, novos produtos trazem o 
benefício da adição da fi bra em suas fórmulas. Os produtos 
naturais, agora em caixinha, apresentam uma linha completa 
de ingredientes e grãos, como farinha de linhaça, farinha de 
trigo integral, açúcar mascavo e arroz integral, feitos a partir 
de cereais selecionados. A linha de sucos à base de soja traz 
a combinação da proteína da soja, extraída diretamente do 
grão, com o delicioso sabor da fruta. Disponíveis nas versões 
de 200 ml e 1 litro, os sucos estão divididos nos sabores 
abacaxi, laranja, maçã, maracujá, morango, pêssego e uva. as 
opções de uva, pêssego e maçã apresentam a versão Zero 
adição de açúcar. Já a linha de leite de soja é rica em cálcio e 
traz as opções: Original (também com versão zero açúcar); 
Frapê de Coco; Ameixa e vitaminas nos sabores banana e 
morango. Ainda no portfólio de produtos à base de soja há o 
exclusivo Mais Vita Pura Soja, produto para uso culinário com 
benefícios como zero lactose e zero colesterol, enriquecido 
com cálcio, em proporção equivalente à encontrada no leite. 
Na linha de bebidas especiais, Yoki Mais Vita apresentada 
duas versões de bebidas à base de soja que são fontes de 
fi bras e zero adição de açúcar em dois sabores refrescantes: 
melão com hortelã e framboesa com limão e hortelã. Já a 
categoria de produtos naturais, feitos a partir de cereais e 
ingredientes selecionados, agora vem em formato de caixa 
e representada pelos tipos de aveia: farinha de aveia (180 
kcal por porção de 50 g); aveia integral (111 kcal por porção 
de 30 g); aveia em fl ocos (111 kcal por porção de 30 g); e 
farelo de aveia (32 kcal por porção de 10 g). Para completar 
o portfólio, os alimentos em grãos farinha de trigo integral, 
açúcar mascavo, arroz integral e farinha de linhaça, apresen-
tam possibilidades de um cardápio diário prático e saudável. 
SAC: (11) 2162-8500 - www.generalmills.com.br

BRUSCHETTA EM 
SABORES VARIADOS

A Sapori, tradicional indústria de 
alimentos especializada na produção 
de molhos e conservas, aumenta o 
seu portfólio a fim de expandir as 
opções de produtos saudáveis, práticos 
e ricos em sabor. A marca lança a linha Bruschetta nos sa-
bores tomate com atum, legumes primavera e tomate com 
manjericão. Os novos produtos, além da opção de serem 
consumidos como antepastos italianos tradicionais, podem 
ser utilizados no preparo de refeições, das mais simples 
às mais elaboradas, como recheio de tortas ou lasanhas, 
realçando o sabor dos alimentos e dando praticidade a 
quem cozinha. A linha Bruschetta está disponível em em-
balagens de 220g. Saborosos e saudáveis, os molhos e con-
servas Sapori são fabricados com matérias-primas frescas, 
sem adição de conservantes, corantes e aromatizantes. 
SAC: 0800 773 7799 - www.sapori.com.br

Lubrificantes com 
grau alimentício 
para maquinário 
com registro 
NSF H-1

Lubriplate®

A linha completa de lubrificantes da Lubriplate de alto desempenho, com grau 
alimentício para maquinário e registro NSF H-1 foi criada para proporcionar 
capacidade total de lubrificação em fábricas de processamento de alimentos 
e engarrafadoras. Fabricados em estrita conformidade com os padrões de 
garantia de qualidade registrada ISO 21469 e ISO 9001, estes lubrificantes 
são formulados com óleos da mais alta qualidade combinados com aditivos 
antidesgaste de última geração. Apresentam diversas vantagens na relação 
custo-benefício, como indicado no quadro abaixo.

    CARACTERÍSTICAS
Formulações avançadas 
de alto desempenho

Produtos com registro 
NSF H-1

Uso multifuncional

Assistência técnica 
Tel: 11 4053-3339 (Brasil)

Levantamentos gratuitos 
da fábrica

                            BENEFÍCIOS
Durabilidade maior do maquinário; 
menor desgaste; menor consumo de energia; 
intervalos de lubrificação prolongados.

Garante o atendimento das diretrizes USDA/FDA 
e dos programas de Análise de Perigos e Pontos
Críticos de Controle (HACCP).

Reduz, consolida e simplifica os estoques 
de lubrificantes minimizando a aplicação 
errada de lubrificantes.

Respostas rápidas às suas dúvidas 
sobre lubrificação.

Identifica oportunidades de consolidação 
e aperfeiçoamento do estoque de lubrificantes.

ISO
21469

Conforme a

ISO
9001

Registrado
REGISTRO H-1 Certificadas

Kosher Pareve

Distribuidor autorizado no Brasil:
Tirreno Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda.
Rua Bandeirantes, 610 / Diadema, SP. CEP: 09912-230
Tel: +55 11 4053 - 3333  /  Fax: +55 11 4056 - 5061
www.tirreno.com.br  /  E-mail Comercial: admvendas@tirreno.com.br
E-mail Dúvidas Técnicas: labfluidos@tirreno.com.br

Lubriplate Lubricants Company
Matriz / 129 Lockwood Street / Newark, NJ 07105 EUA
Escritório e fábrica do Centro-Oeste (EUA) / 1500 Oakdale Ave. / Toledo, OH 43605 EUA
Tel: +1-973-465-5700 / www.lubriplate.com / E-mail: info@lubriplate.com


