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BISCOITOS EM NOVOS 
SABORES 

ALIMENTOS INFANTIS 
ORGÂNICOS 

Primeira linha infantil orgâ-
nica do mercado, a linha Beabá, 
da Jasmine Alimentos, oferece 
um cardápio composto por 
mingaus, papinhas e purezinhos, 
todos 100% naturais, livres de aditivos químicos ou agrotóxi-
cos, com 0% de lactose. A linha Beabá é composta pelo mingau 
infantil orgânico (230g) nos sabores cereais e frutas, trigo e 
soja, e arroz, quinoa e amaranto. Entre as papinhas (113g) estão 
os sabores maçã e mix de frutas. Já os purezinhos orgânicos 
(113g) contam com os sabores abóbora, batata e cenoura, 
macarrão com vegetais, e vegetais com arroz e quinoa. Os 
purezinhos orgânicos são cozidos e processados de forma 
inteligente, sem adição de açúcar, leite ou derivados, e baixos 
teores de sódio. Os potinhos oferecem apenas vegetais e ce-
reais naturais. A embalagem pode ser aquecida no microondas. 
Os mingaus são de preparo instantâneo e fácil, com textura 
suave e agradável. Prontas para consumo, as papinhas são feitas 
de frutas selecionadas e orgânicas e vêm em embalagem pouch, 
que facilita o consumo e o manuseio pela própria criança.  
SAC: 0800 701 8003 - www.jasminealimentos.com

TEMPEROS E MOEDORES DE ESPECIARIAS
A Latinex apresenta Smart Spice, uma linha completa de moedores de especiarias e 

temperos. Os sabores disponíveis dos temperos Smart Spice realçam o sabor, a aparên-
cia e o aroma dos alimentos preparados, com mix exclusivos e temperos especiais para 
cada tipo de receita. São temperos 4 em 1, moedores de especiarias com alguns sabores 
disponíveis na versão Gigante. Os temperos 4 em 1 são apresentados em embalagem 
prática e disponíveis em combinações de quatro especiarias devidamente separadas, o que 
evita que os temperos se misturem. São sais, ervas, pimentas e temperos especiais para 
aves, carnes, peixes, massas e frutos do mar. Já os moedores de especiarias contemplam 
exclusiva mistura de temperos para complementar e valorizar o preparo dos alimentos, 
combinando harmoniosamente com qualquer tipo de carne, vermelha ou branca, e massas.  
SAC: (41) 3022-7273 - www.latinex.com.br

A Adria, uma das 
principais marcas de 
massas e biscoitos do 
país, amplia seu portfó-
lio de biscoitos com os 
lançamentos linha Ouro Adria Panino e Plugados #leitechok e 
reformula embalagens da linha Ouro, compostas pelos biscoi-
tos Gergelim e Folhata. A grande novidade da linha Ouro é o 
Panino, cream cracker em formato pão de forma e com sabor 
de pão assado. Este produto une a crocância da casquinha 
amanteigada e levemente tostada com os elementos sensoriais, 
como o aroma e o sabor do pão recém-saído do forno. Outra 
novidade são as embalagens dos outros produtos da linha, 
que ganharam fundo com cores mais fortes. Estas mudanças 
ressaltam o selo da linha Ouro e facilitam a identificação do 
produto nas gôndolas. O novo sabor de Plugados #leitechok 
foi criado para atender à demanda de biscoitos com leite 
em sua formulação. Voltado para crianças e adolescentes, um 
público conectado e antenado, a linha Plugados tem ainda 
em seu portfólio os sabores chocolate, morango, chocolate 
branco, limão e flocos. SAC: 0800 702 1120 - www.adria.com.br
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SUCO DE UVA COM ÔMEGA 3
A Bioleve, empresa do grupo bra-

sileiro Flamin, apresenta o Bioleve 
Ômega 3, suco de uva pronto para 
beber.  Trata-se de uma bebida pro-
duzida com água mineral, com 30% 

de suco, fonte de ômega 3 e supre 27% 
das necessidades diárias das vitaminas C e 
E e dos minerais magnésio, zinco, cromo 
e selênio. O produto oferece as proprie-
dades comprovadas dos flavonóides pre-
sentes no suco de uva, ou seja, controle 
do colesterol, antioxidação e combate a 
aterosclerose. Além disso, uma garrafa 
de 360ml contém 27% das necessida-
des diárias de vitaminas e sais minerais.  
SAC 0800 019 8343 - www.bioleve.com.br

MARGARINA QUALY EM 
VERSÃO DE 1 KG

A BRF apresenta sua margarina 
Qualy em embalagem de 1kg. Pre-
sente em 98% dos lares brasileiros 
(dados Kantar), a margarina faz parte 
da rotina do consumidor, seja na culi-
nária ou no pãozinho do café da manhã.  
Criada em 1991, Qualy chegou ao 
mercado com a missão de ser uma 
margarina inovadora, de melhor qualidade, sabor e cre-
mosidade para toda a família. Além do novo tamanho, 
exclusivo para a versão cremosa de Qualy, a margarina 
também pode ser encontrada em embalagens de 250gr 
e 500gr, nas versões com e sem sal, tradicional e light.  
SAC: 0800 702 8800 - www.brf-br.com

CREAM CHEESE CATUPIRY 
Chega ao mercado 

brasileiro o novo 
cream cheese da 
Catupiry apresen-
tado nas embalagens 
bisnaga metalizada de 
1,2 kg e balde de 3,6 kg. 
Voltados ao canal food 
service - restaurantes, pa-
darias, buffets, docerias e 
atacados-, a mais nova opção 
amplia o portfólio da marca, trazendo 
inovação e criando novas ocasiões de consumo. O mais novo 
lançamento da Catupiry irá facilitar o preparo de receitas, 
sejam doces ou salgadas, principalmente da culinária japo-
nesa, onde o cream cheese dá um toque especial, essencial 
em várias sugestões de pratos. Segundo a empresa, o novo 
cream cheese da Catupiry tem sabor, brilho e cremosidade 
que são incomparáveis e pode ser usado em diferentes ti-
pos de pratos, do doce ao salgado, da entrada à sobremesa.  
SAC: 080013 3855 - www.catupiry.com.br

MISTURA PARA BOLO SABOR 
NOZES COM CHOCOLATE

A marca de farinhas domésticas, 
misturas para bolo e sobremesas, Sol, 
da J.Macêdo, lança uma nova mistura 
para bolo com sabor de nozes com 
chocolate, exclusivo no mercado 
desse segmento. O produto é a base 
de nozes, contém pedaços do fruto e 
flocos sabor de chocolate para incre-
mentar o sabor. O bolo pode compor 
a mesa nos cafés da manhã e tarde 
devido à sua praticidade. A receita pode ser incrementada 
com cobertura e mais nozes in natura. 

A J. Macêdo produz, distribui e comercializa uma ampla 
variedade de produtos voltados para o consumidor final com 
marcas como Dona Benta, Sol, Petybon e Brandini, entre 
outras, nas categorias farinhas, massas, misturas para bolos, 
sobremesas, fermentos e biscoitos. Em 2013, a empresa voltou 
a atuar no segmento de panificação com a marca Dona Benta 
Profissional. SAC: (11) 2132-7116 - www.jmacedo.com.br

ACTIVIA NA VERSÃO CALDA E PEDAÇOS DE FRUTAS
Activia, a marca que inaugurou o segmento de iogurtes fun-

cionais no Brasil, diversifica seu portfólio de produtos funcionais 
e apresenta novos sabores com calda e pedaços de fruta nas 
versões frutas vermelhas, e pêssego com damasco. Disponíveis 
em todo o Brasil, o novo Activia com calda pode ser encontrado 
no formato copo, com 160mg cada. Além disso, os novos sabores 
mantêm o seu já conhecido aspecto funcional, com o exclusivo 
probiótico DanRegularis, que auxilia no equilíbrio da flora intestinal.  
SAC: 0800 701 7561 - www.danone.com.br
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CASTELO ALIMENTOS 
REFORMULA SUA LINHA DE 
BALSÂMICOS

A Castelo Alimentos coloca nas gôndolas a linha de 
vinagres balsâmicos reformulada. Os balsâmicos agora con-
tam com rótulos modernos, de cores mais suaves, porém 
mantendo todas as características deste tempero milenar, 
produzido pelo processo de fermentação natural do vinho 
tinto, sem adição de conservantes. O molho cremoso à base 
de vinagre balsâmico Castelo, por sua vez, ganhou, além da 
embalagem renovada, uma nova formulação. As novidades 
fazem parte da estratégia de marketing da Castelo Alimen-
tos, que tem como objetivo aprimorar a comunicação visual 
dos produtos, para que se destaquem melhor nas gôndolas 
dos supermercados. Assim, os vinagres balsâmicos da marca 
estão com rótulos de fundo na cor creme, com imagem de 
um parreiral no alto, em alusão à principal matéria-prima do 
produto, a uva. A cápsula termoencolhível foi retirada, para 
ressaltar a tampa dourada que fica mais harmônica com o 
logo na mesma cor. Os rótulos vêm ainda com desenhos que 
permitem identificar com mais facilidade o tipo de balsâmico. 
O vinagre Balsâmico Tradizionale Castelo, por exemplo, traz 
em sua embalagem a figura de uma salada caprese tradicio-
nal, indicando o uso do produto. Já os vinagres balsâmicos 
da linha Fruttati, que mesclam o balsâmico tradicional com 
azeite de oliva extra virgem Castelo, suco de framboesa e 
maracujá, revelam no rótulo o motivo do fruto que compõe 
cada blend. O molho cremoso à base de vinagre balsâmico 
Castelo, elaborado a partir da redução do aceto, conta com 
uma nova fórmula, com concentração maior de suco de uva. 
Mais encorpado e com sabor frutado marcante, o produto 
passa a ser comercializado em embalagem PET transparente 
de 230ml, em vez de 250ml, com preço mais atraente para os 
consumidores. Outra novidade é a embalagem, que vem com 
rótulo sleeve (plástico termoencolhível), inédito na categoria, 
envolvendo o frasco por inteiro, evitando a sua violação, e com 
informações sobre indicações de uso. Já o bico dosador, com 
diâmetro menor, proporciona melhor finalização aos pratos.  
SAC: 0800 771 6111 - www.casteloalimentos.com.br

SUCO DE BLUEBERRY 
ZERO AÇÚCAR

A Juxx traz ao mercado mais uma 
novidade: o suco de blueberry zero açú-
car. O lançamento tem sabor exclusivo 
e é um grande aliado no combate ao 
diabetes, uma vez que as propriedades 
da fruta ajudam a regular o índice de 
açúcar no sangue. Além disso, a bebida 
tem alta concentração de antioxidantes, 
substâncias que previnem os radicais livres 
responsáveis pelo envelhecimento.

Seguindo os padrões de qualida-
de Juxx, o blueberry zero açúcar não contém corantes, 
conservantes e aromatizantes artificiais. É adoçado com 
sucralose Splenda, um adoçante à base de cana-de- 
açúcar que não é metabolizado pelo organismo como 
carboidrato e pode ser consumido por gestantes, lac-
tantes e diabéticos. O suco de blueberry zero açúcar 
está disponível na versão em caixa de 1 litro e 200ml.  
SAC: (11) 4134-1600 - www.juxx.com.br

IOGURTES PARA BEBER

 Produzida com iogurte batido, parcialmente desnatado 
e polpa de fruta, a linha de iogurtes para beber pode ser 
encontrada nos sabores morango ameixa, frutas e cereais, 
frutas vermelhas, coco e pêssego. Há também os sabores 
bem brasileiros, como graviola e açaí com guaraná, que 
foram especialmente elaborados pensando no verão e são 
encontrados na versão individual, em garrafinhas de 180 
gramas. Além disso, o consumo da bebida é também uma 
agradável opção para suprir o aporte lácteo diário necessário 
para uma boa saúde. As diretrizes dietéticas do Conselho 
Nacional de Pesquisa em Medicina e Saúde recomendam a 
ingestão de três porções de alimentos lácteos por dia como 
forma de reduzir os riscos de contrair diversas enfermida-
des como diabetes e doenças cardíacas. Em adolescentes e 
idosos o número de porções sobe para quatro. Com 16% 
do valor diário recomendado de cálcio, uma garrafinha 
de 180g de iogurte é uma excelente opção nutricional.  
SAC: 0800 643 7001 - www.tirol.com.br

Conheça mais sobre nossa linha de produtos.
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Conheça mais sobre nossa linha de produtos.
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89 Anping Road 
Linzi Zibo
Shandong  255400
China

Tel: (+86) 0533 722-0838 
(+86) 0533 722-0837

Fax: (+86) 0533 721-6024
sales@deosen.com

Frankfurt, Alemanha
Novembro de 19 até 21, 2013

Estande 8M19-25  

Qualificações 

Padrão de Qualidade

HACCP,ISO9001:2008,BRC,ISO14001:2004
OU Kosher,OHSAS 18001:1999,MUI Halal

FCC VIII,USP 32
Deosen Biochemial Ltda.

Capacidade de produção de 60.000 toneladas/ano

deosen_fotos.indd   1 29/07/13   11:01



LANÇAMENTOS

BISCOITOS SALGADOS EM 
NOVOS SABORES

A marca Nesfit® relança seu portfólio de biscoitos 
salgados. A nova linha está disponível nos sabores integral 
e multicereais, além do lançamento mix de gergelim, que 
contém gergelim preto e dourado. Os biscoitos contêm 
cereais integrais e possuem baixo teor de gordura saturada. 
As embalagens continuam com seis pacotinhos de 21g cada, 
uma opção prática para as refeições intermediárias. A marca 

Nesfit® oferece opções nos segmentos 
de cereais matinais e biscoitos. A linha 
de cereais matinais conta com as ver-
sões Nesfit® Tradicional, Nesfit® Frutas 
e Nesfit® Mel & Amêndoas. Todos os 
itens são feitos com cereais integrais, 
além de fibras, vitaminas e minerais. 
Para os lanchinhos entre as principais 
refeições, Nesfit® oferece 11 variedades 
de biscoitos, sendo cinco doces (Cacau 
& Cereais, Morango & Cereais, Aveia & 
Mel, Leite & Mel e Coco), três salgados 
em pacotes com embalagens individuais 
(Integral, Multicereais e Mix de Ger-
gelim) e três salgados em embalagem 
maior (Integral, Centeio e Gergelim).  
SAC: 0800 770 2457 - www.nestle.com.br

REQUEIJÃO LIGHT 
COM FIBRAS 

GRÃOS E FLOCOS 
PROTEICOS EM NOVOS 
SABORES

SOFYL VERSÃO LIGHT

A  Ya k u l t lança o Sofyl 
baunilha l ight. A sobremesa 
p o s s u i  4 4 % menos calorias 
em relação ao produto original, 
lançado em 2002.  A redução de calorias 
no Sofyl baunilha light deve-se à substituição total da sacarose 
pelo xarope de maltitol e edulcorante sucralose. Nesta nova 
formulação, o creme de leite foi retirado, contribuindo para a 
diminuição do teor de gorduras. O Sofyl possui textura suave 
e delicada, além de conter os exclusivos microorganismos 
probióticos da Yakult. Os Lactobacillus casei Shirota, 
os mesmos do leite fermentado Yakult e Yakult 40, têm 
propriedades benéficas para a saúde intestinal, comprovadas 
através de pesquisas realizadas em diversos países. O produto 
está disponível na tradicional venda porta a porta, por meio de 
aproximadamente 6 mil comerciantes autônomas, e no varejo, 
em inúmeras redes de supermercados e hipermercados.  
SAC: 0800 13 1260 - www.yakult.com.br

A Vittadely lança novos sabores dos grãos proteicos de 
soja e flocos proteicos de soja. De uso versátil na culinária, 
podendo ser adicionado a shakes, doces, crepes, frutas e 
sobremesas, os flocos proteicos ganham as versões amora, 
limão, goiaba, e coco (190g) e completam o portfólio com 
chocolate, banana, e açaí. Usada para realçar o tempero de 
variados pratos, a família de grãos proteicos, que possuía 
os sabores alho, cebola & salsa, e bacon, foi acrescida da 
opção picanha (120g). Fonte de proteína vegetal e conside-
rado um dos alimentos mais ricos que existem, ajudando a 
prevenir uma série de doenças, a soja foi eleita o ingredien-
te principal da linha TrueSoy da Vittadely, que conta com 
itens doces e salgados para serem consumidos no café da  
manhã, refeições principais ou a qualquer hora como snack.  
SAC: 0800 646 0714 - www.vittadely.com.br

O requeijão light com 
fibras Tirolez é um produto 
que além de possuir baixas 
calorias (35% menos calorias 
que o tradicional) e um teor de 
gordura reduzido (50% menos 
gordura que o tradicional), é 
enriquecido com a poli dextrose, 
ação similar a das fibras alimen-
tares solúveis, que atuam na dimi-
nuição dos níveis de colesterol e 
glicose sangüíneos, além de melhorar 
o trânsito intestinal, prevenindo a constipação. A poli-
dextrose desempenha função prebiótica por promover o 
crescimento de bactérias benéficas no intestino. Estudos 
mostram também a ação da polidextrose em uma maior 
absorção de minerais como ferro e cálcio. O requeijão 
light com fibras pode ser consumido no café da manhã e 
para compor lanches antes e após as principais refeições.  
SAC: 0800 55 2035 - www.tirolez.com.br
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