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Café CaboClo em 
nova versão 

 o café Caboclo acaba de lançar mais uma 
versão para ampliar sua família de produtos.  
a tradicional marca disponibiliza para o 
mercado de Foodservice o café torrado 
em grãos, especialmente desenvolvido 
para máquinas de café expresso. Com 
grãos provenientes das melhores regiões 
do brasil, especialmente são Paulo e 
minas Gerais, o café Caboclo Grãos é um 
produto que possui torra média e um blend 
exclusivo e mais cremoso. Comercializado 
na versão de 1 kg, vem acondicionado em 
uma embalagem produzida em um filme 
especial, que preserva as características 
originais do produto desde sua produção. 

saC: 0800 770 1600 - www.saraleecafes.com.br

Gatorade em  
nova embalaGem 

Gatorade está de cara nova.  a bebida 
continua com a mesma fórmula e sabor,  mas 
a embalagem apresenta uma versão mais 
anatômica, prática e esportiva. o design da nova 
garrafa deixa em evidência o raio e a palavra 
“Gatorade” em alto relevo, além de mais espaço 
de exposição para o liquido. o rótulo, que antes 
ocupava quase 50% da garrafa, diminuiu e conta 
com tecnologia termo encolhível, que adere à 
embalagem Pet, como se fosse uma impressão 
direta no plástico.  a nova embalagem abrange 
todo o portfólio de Gatorade, que hoje conta 
com 10 sabores.  a nova versão continua com 
500ml.  a chegada da nova embalagem ao brasil faz parte 
de um alinhamento global da marca. saC: 0800 725 0005
www.gatorade.com.br

Pudim de leite e  
Pudim briGadeiro

Para complementar a l inha de 
sobremesas líquidas da marca inova 
composta por mix fios de ovos e mix 
Quindim, a mauri apresenta ao mercado 
dois novos sabores de receitas tradicionais 
da cozinha brasileira: mix Pudim de leite e 
mix Pudim brigadeiro, ambas à base de ovos 
pausterizados. o destaque fica por conta 
da facilidade no preparo e na praticidade 
que proporciona ao trabalho dos panificadores, 
confeiteiros, chefes de pâtisserie e outros.  apresentados em 
embalagens tipo longa vida de 1 kg, o produto deve ser refrigerado 
e tem validade de seis meses.  a linha inovo é composta por 
ovos inteiros, gemas e claras líquidas pasteurizadas, disponível em 
embalagens assépticas longa vida de 1 kg, que mantém a qualidade 
e as características naturais do produto por 45 dias (ovos e gemas) 
e 60 dias (claras). todos os produtos da linha são naturais e sem 
conservantes. saC: 0800 703 3699 - www.mauri.com.br

maionese Hellmann’s 
em embalaGem de 1 kG 

Praticidade e inovação marcam a novidade da 
unilever foodsolutions que 
chega ao mercado: Hellmann´s 
em embalagem tetra Pak de 
1 kg, lançada para atender à 
necessidade de operadores 
que utilizam pouca quantidade 
de maionese. Com embalagem 
rígida, que facilita seu manuseio, 
Hellmann’s 1 kg oferece 
também diferentes aplicações 
na cozinha prof iss ional . 
Possu i  t rês  opções  de 
corte para abertura, que 
permitem dosar a quantidade 
do produto, simplificando o uso na decoração, na 
finalização de pratos ou no preparo de receitas. 
saC: 0800 11 7766 - www.unileverfoodsolutions.com.br

ioGurte funCional  
saboroso e saudável 

Plenus é o novo iogurte funcional da itambé. saboroso, saudável e com 
propriedades funcionais, Plenus mantém as características de um alimento 
probiótico, pois possui Bifidobacterium Lactis e o Lactobacillus Acidopphilus que 
contribuem para o equilíbrio da flora intestinal. estes microrganismos são 
capazes de sobreviver à passagem pelo sistema digestivo, chegando ao intestino 
de forma ativa, auxiliando para o seu bom funcionamento e eliminando a 
sensação desagradável de desconforto. disponível nas versões morango, ameixa 
e mamão com laranja, o novo iogurte possui apenas 119kcal a cada 120g. Plenus é 
comercializado em bandejas de 480g. saC: 0800 703 4050 - www.itambe.com.br
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Patê de atum 
defumado

a Gomes da Costa 
apresenta o novo patê 
de atum defumado, 
oferecendo mais uma 
opção de qualidade 
n e s t e  s e g m e n t o , 
a o  l a d o  d o s  j á 
existentes tradicional, 
l ight e azeitonas.  a 
nova versão oferece 
praticidade no manuseio 
e a saudabilidade do peixe 
para incentivar o consumo de 
um alimento rico em nutrientes e 
ômega 3. Pela sua versatilidade, pode ser servido rapidamente 
(já vem pronto) e em receitas variadas, como lanches, 
canapés ou acompanhando pratos mais elaborados.  a 
embalagem de 150g possui abertura easy peel (selo de 
alumínio) e uma tampa plástica para conservação após a 
abertura. saC 0800 704 1954 - www.gomesdacosta.com.br

leites esPeCiais Para 
diversas fases da vida 

a Parmalat brasil apresenta a linha de leites especiais 
uHt, composta por produtos enriquecidos com ingredientes 
que incrementam a qualidade de vida, pois adicionam valores 
nutricionais importantes à sua alimentação.  a nova linha contém 
cálcio, vitaminas, colágeno e fibras em suas formulações, além 
de versões com baixa lactose para pessoas que possuem 
dificuldades de digerir o açúcar natural do leite, e bebidas 
lácteas saborizadas, alimentos compostos pela mistura de leite 
e outros ingredientes.  a linha é composta pelos produtos 
Zymil, destinado a pessoas com intolerância a lactose, dietalat, 
leite light desnatado enriquecido com vitaminas a e d, Physi-cal, 
leite semidesnatado enriquecido com cálcio natural do leite, 
fibresse, leite desnatado com fonte de fibras, e vitalat, bebida 
láctea com 95% de leite desnatado em sua formulação, com 
adição de colágeno e vitaminas a e e. saC: 0800 770 8464  
www.parmalat.com.br

Caldo de Camarão  
Com CHeiro verde 

a knorr ampliou o portfólio de produtos da linha knorr 
vitalie com dois novos sabores de caldos e três novas opções 
de sopas. entre os destaques dos lançamentos estão o caldo 
de camarão com cheiro verde e a entrada de knorr vitalie 
no segmento de sopão. o novo caldo camarão com cheiro 
verde, assim como as outras três opções da linha knorr 
vitalie (galinha, carne e legumes), possui aproximadamente 
40% menos gordura em sua composição, quando comparados 
com os caldos regulares, e são salgados na medida certa. os 
caldos vitalie são feitos com tecnologia pioneira no brasil, 
podendo ser dissolvidos em água ou esfarelados com a 

mão. isso é possível porque o produto é 
prensado, graças ao baixo teor de gordura 
da formulação. Podem, por exemplo, ser 
esfarelados em preparações de base seca, 
como carnes, legumes, pães, tortas, saladas, 
farofas e massas. saC: 0800 707 0077
www.knorr.com.br

ades linHa 
infantil

ades, marca da unilever em bebidas à 
base de soja, está lançando no brasil a linha 
ades nutrikids, desenvolvida especialmente 
para auxiliar no desenvolvimento das 
crianças a partir de uma alimentação saudável 
e equilibrada. os novos produtos são 
enriquecidos com nutrientes que entregam 
três benefícios importantes para as crianças: 

vitaminas a, C, e e zinco, que ajudam a manter as defesas 
naturais do corpo, cálcio, que é fundamental para construir 
e fortalecer os ossos, e ferro, um mineral importante no 
desenvolvimento mental das crianças.  além disso, a linha não 
contém conservantes, nem corantes artificiais.  ades nutrikids 
está disponível em embalagens de 200ml e 1 litro, nos sabores 
uva e laranja, na linha frutas, e chocolate e morango, na linha 
original. saC: 0800 707 0044 - www.ades.com.br

matte leão 
ConCentrado

a leão, fabricante do tradicional matte 
leão, coloca no mercado o matte leão 
concentrado. o novo mate apresenta todo 
o sabor caseiro e marcante do matte e é 
extremamente rentável para quem tem o 
hábito de tomar mate. de preparo rápido 
e prático, é ideal para ser consumido 
a qualquer hora do dia. disponível em 
embalagem de 1 litro. saC: 0800 41 1210 
www.matteleao.com.br
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ioGurte e bebida láCtea beCel
a becel, marca gerida por uma joint venture entre unilever e Perdigão, ampliou 

sua linha de produtos Pro.activ com os lançamentos de becel Pro.activ iogurte, nos 
sabores morango, pêssego e ameixa, em embalagens de 170g e 850g, e becel Pro.activ 
bebida láctea, em embalagem de 1 litro. Com fórmula enriquecida com fitoesteróis, 
substâncias naturais que ajudam a reduzir a absorção do colesterol no sangue, os 
novos produtos inauguram no brasil uma nova categoria de alimentos funcionais 
voltado à saúde do coração. becel Pro.activ iogurte e becel Pro.activ bebida láctea 
garantem a redução do colesterol desde o primeiro dia de consumo. o consumo 
recomendado de becel Pro.activ é de duas porções de 200g por dia (contém 1,6g 
de fitoesteróis por porção diária recomendada) como parte de uma dieta saudável. 
saC: 0800 707 9944 - www.becel.com.br

refresCo 
em Pó mais 
eConômiCo

a  General brands está lançando o fructus 
Plus, refresco em pó que faz 2 litros e já vem 
adoçado. fructus Plus  contém em sua composição 
polpa de fruta desidratada e vitamina C, atendendo 
a 20% das necessidades diárias do consumidor. 
disponível nos sabores uva, morango, maracujá, 
abacaxi, laranja e manga. saC: 0800 727 2267
 www.generalbrands.com.br

mentos em  
sabores 
inéditos 

mentos está lançando uma nova 
série de sabores de frutas no mercado 
brasileiro para sua linha de gomas de 
mascar sem açúcar. entre as novidades 
estão o exotic mix, que combina 
kiwi, manga e laranja, o novo uva, que 
mistura os aromas e sabores das uvas 
verdes e roxas, e o sabor melancia.  

a mistura de sabores em um mesmo 
produto traz uma agradável sensação ao 
paladar, já que todas as gomas mentos são 
sem açúcar e possuem casquinha crocante por 
fora e recheio líquido por dentro. os novos 
sabores chegam em formatos específicos: 
exotic mix está disponível em embalagens 

pocket bottle (24g), com 12 gomas de mascar e 
em caixinhas fliptop de cinco unidades; a nova 

versão de uva está disponível apenas na versão 
pocket bottle; e a versão melancia em caixinhas flip 
top ou garrafas de 28 unidades. saC: 08000 55 1412 
www.perfettivanmelle.com.br

molHos Para salada  
em novos sabores 

a masterfoods apresenta sua linha de molhos para salada totalmente reformulada. 
Com novas embalagens, rótulos modernos e mais informativos, o novo portfólio 
também ganhou três novas opções de sabor, rosé, parmesão e italiano. seguindo a 
identidade global proposta pela marca, as novas embalagens, todas padronizadas 
com 234ml, destacam as novidades de sabor e nutrição para o consumidor, 
incluindo informações relacionadas às calorias, açúcares, sódio e gordura do 
produto.  a linha completa de molhos para salada masterfoods® contempla 
os sabores iogurte, mostarda, balsâmico, ervas finas, rosé, italiano e parmesão. 
saC: 0800 702 0090 - www.masterfoods.com.br


