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SUCOS MUPY YKONS ZETTO 
COM ZERO AÇÚCAR 

A AgroNippo acaba de lançar 
o Mupy Ykons Zetto, a mais nova 
linha dos sucos Mupy, sem adição 
de açúcar. A novidade chega às pra-
teleiras nos sabores maçã, morango 
e uva, mantendo a filosofia da mar-
ca - “Gostoso Sempre”, com dois 
diferenciais principais: a manutenção 
da característica natural do doce da 
fruta e a adição de personagens ex-
clusivos através de um processo ino-
vador; a marca aposta na interação 

com o público para selecionar as ilustrações e os personagens 
que serão convidados a coparticipar da embalagem de forma 
contínua. Outra novidade é que a marca ganha personagens 
exclusivos, que passam a ilustrar as novas embalagens de Mupy. 
SAC: (11) 3614-0322 - www.agronippo.com.br

MASSA INTEGRAL 
A Brandini amplia seu portfólio e 

lança três cortes de massa integral: 
parafuso, espaguete e pena. As novida-
des chegam ao mercado para atender 
às necessidades dos consumidores 
que buscam adicionar ainda mais 
fibras às principais refeições do dia. 
A marca Brandini, que já oferece uma 
linha variada de produtos composta 
por farinhas, massas variadas do tipo ovos e sêmola, agora 
contará também com opções integrais. Disponíveis em em-
balagens de 500 gramas, os cortes de massa da linha integral 
são de fácil e rápido preparo, com tempo de cozimento 
calculado entre 8 a 10  minutos, e rendem até 6 porções. A 
marca Brandini pertence a J. Macêdo, empresa que produz, 
distribui e comercializa uma ampla variedade de produtos 
voltados para o consumidor final com marcas como Dona 
Benta, SOL e Petybon, entre outras, nas categorias farinhas, 
massas, mistura para bolos, sobremesas, fermentos e biscoitos.  
SAC: (11) 2132-7116 - www.jmacedo.com.br

DANETTE SABOR 
CHOCOLATE MEIO AMARGO 

A tradicional 
linha de sobreme-
sas lácteas da Da-
none traz o novo 
sabor Danette 
chocolate meio 
amargo para com-
pletar a linha de 
sobremesas cremosas. Com a novidade, a marca comple-
menta o seu portfólio composto pelos sabores Danette 
chocolate ao leite e Danette chocolate branco.  Cada em-
balagem do produto contém duas unidades de 110g cada.  
SAC: 0800 701 7561 - www.danone.com.br

POLPA DE FRUTA CONGELADA
A General Brands, fabricante dos refrescos em pó Camp 

e néctar de frutas, está lançando o Camp Fruta Pura, polpa de 
fruta congelada para sucos em 25 sabores. Este lançamento 
vai promover a entrada da empresa no segmento de polpa 
de fruta, como resultado de sua fusão com a  Nutrimarcas. 
Totalmente natural, 100% polpa,  o Camp Fruta Pura não 
contém açúcar,  nem conservantes e vai direto do produtor 
ao consumidor. O Camp Fruta Pura está disponível na versão 
de100g. SAC: 0800 727 2267 - www.generalbrands.com.br

Novosprodutos
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MARGARINA ADORITA COM 
NOVA IDENTIDADE VISUAL 

A margarina Adorita, que faz parte do portfólio da M. 
Dias Branco, apresenta nova identidade visual. A logomarca 
e as embalagens das versões de 250g e 500g foram reformu-
ladas com cores vivas e elementos lúdicos, que transmitem 
movimento e alegria para atrair ainda mais a atenção dos 
consumidores nos pontos de venda. A margarina Adorita 
também reformulou as embalagens de 3 kg e 15 kg, ambas 
destinadas ao food service. A margarina Adorita é ideal para 
preparar bolos, tortas, biscoitos, salgados e cremes e molhos.  
SAC 0800 702 5509 - www.gme.com.br

CONSERVAS PREMIUM 
A empresa espanhola José Peña 

traz ao Brasil, em parceria com a 
Gomes da Costa, suas conservas 
premium de pescados e mariscos. A 
marca José Peña faz parte do Grupo 
Calvo, empresa líder na Espanha em 
enlatados de pescado. Os produtos 
José Peña atendem as necessidades de 
conservas de pescado de alta qualida-
de, gourmet-delicatessen, permitindo 
assim que o Grupo atinja todos os 
segmentos de mercado.  No Brasil, 
o Grupo Calvo é dono da marca Gomes da Costa, líder na 
área de conservas de pescado. Feitos todos manualmente, os 
produtos incluem conservas de peixe e frutos do mar, como 
mexilhão, lulas, vieiras, berbigões, navalheiras, lambujinhas 
além de sardinhas com trufas negras, e ovos de merluza.  
SAC: 0800 704 1954 - www.gomesdacosta.com.br

MISTURAS PARA BOLO SEM 
LACTOSE E SEM GLÚTEN

Representando uma nova categoria de produtos no 
mercado, a linha de misturas para bolo SupraSoy é ideal para 
aqueles que precisam fazer uma dieta livre de lactose e glúten. 
A novidade é ainda uma opção para quem busca qualidade, 
praticidade e sabor na alimentação. Disponível nos sabores 
baunilha, chocolate, coco, laranja, limão e milho, cada emba-
lagem rende 7 porções. O sabor especial de cada bolo é um 
dos principais diferencias da linha, sendo que as misturas tem 
como ingrediente a proteína isolada de soja, componente que 
evita o sabor residual amargo, comum em outros alimentos 
produzidos com soja. Outro diferencial é que não se utiliza 
farinha de trigo, mas sim a de arroz, o que permite a isenção 
de glúten. SupraSoy é uma linha de produtos de alto valor 
nutricional elaborada com a proteína isolada de soja, que 
tem como objetivo proporcionar às pessoas uma forma fácil 
e gostosa de manter o equilíbrio do organismo. Os produtos 
estão disponíveis em nove sabores: Original, Original Light, 
Banana, Iogurte, Chocolate, Fibras e Fibras Light, todas sem 
lactose; Integral e Light, com lactose e proteínas do leite.  
SAC: 0800 531 800 - www.suprasoy.com.br

MOLHO DE TOMATE EM 
NOVOS SABORES

A Cargill lança dois sabores 
do molho de tomate Tarantella: 
manjericão e pizza. Os novos 
sabores estão disponíveis em 
embalagens sache de 340g. 
Além de molho, a marca Taran-
tella possui polpa e extrato. A 
polpa é o tomate diluído em 
água sem refoga e tempero, o 
que forma a base ideal para 
o preparo de molhos, por 
permitir o toque pessoal do 
consumidor. Já o extrato é o 
tomate concentrado, que por não ser temperado, é ideal tanto 
para o preparo de molhos quanto para o preparo de outras 
receitas, como refogados, risotos e recheios de massas de 
tortas. De acordo com dados da empresa de pesquisa Nielsen, 
em setembro de 2012 o segmento de molhos saborizados 
já representava 28,3% do total das vendas, aumento de 5,7 
pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2010. 
Dentro desse mercado, os sabores manjericão e pizza se 
destacam com um consumo relativo a 24,6% do total vendido.  
SAC: 11) 5099-3311 - www.cargill.com

RAP10 EM NOVA VERSÃO
O Grupo Bimbo, por meio 

de sua marca Rap 10, lança 
mais um produto, o WRAP10. 
Com o novo formato, a massa 
semipronta à base de fa rinha 
de trigo possui 25 centíme-
tros de diâmetro. Isso signi-
fica espaço para 30% mais 
recheio, para lanches rápidos 
e originais. A versão com 
diâmetro maior é única no 

mercado e atende a demanda do consumidor moderno 
de uma comida gostosa, saudável, mas ao mesmo tempo 
prática e que ofereça saciedade. Versátil, WRap10 é uma 
opção saborosa, que combina com qualquer recheio, doce 
ou salgado, e pode ser consumida em qualquer ocasião. Com 
embalagem funcional de fechamento zip, o lançamento de 
WRap10 está disponível nos principais pontos de venda, nos 
Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e região Sul do Brasil.  
SAC: 0800 702 4626 - www.rap10.com.br

QUEIJOS EM FORMATO  
DE SNACKS 

A Bel, empresa francesa especializa-
da em queijos que distribui no Brasil 
os famosos queijinhos da marca A 
Vaca que Ri, apresenta o queijinho 
em porções nos sabores original, 
light e presunto.

Rico em nutrientes, cálcio e proteí-
nas, o produto foi um dos primeiros quei-
jos processados elaborados no mundo 
e estão disponíveis em porções 
de 20g individuais, acondicionados  
em cartucho circular, contendo 
oito fatias ideais para o consumo 
em lanches, no trabalho e no dia a 
dia. O grande diferencial do produto 
é que pode ser facilmente transporta-
do, graças à sua embalagem original 
de alumínio, e não há necessidade 
de refrigeração. Sua consistência 
cremosa e sabor suave permite 
ser consumido puro ou espalha-
do em pães e torradas. Com base 
no seu sabor suave, textura cremosa 
e leite de alta qualidade, o produto torna-se nutritivo, 
saudável e ao mesmo tempo gostoso. Os queijinhos da A 
Vaca Que Rí, do Grupo Bel, são distribuídos pela Calimp.  
SAC: (11) 4152-6161 - www.calimp.com.br

LASANHA FAMILIAR EM 
NOVO TAMANHO

A Sadia, marca do portfólio da BRF, reinventou sua La-
sanha Familiar. O produto chega em novo tamanho, 1 kg, e 
com mais uma opção de sabor, Quatro Queijos, ao lado da 
tradicional Bolonhesa. As novidades são ideais para atender 
às famílias com mais de três pessoas e já estão disponíveis 
em todo o país. Saborosas e práticas, as lasanhas possuem 
massa preparada com ovos e farinha de trigo e montagem 
feita à mão, cuidadosamente, seguindo a tradicional receita 
italiana. Podem ser rapidamente preparadas no forno ou 
microondas. A Sadia foi pioneira no lançamento de lasanhas 
congeladas no mercado nacional, em 1995. No início, a marca 
apresentou o tradicional sabor Bolonhesa, mas o sucesso 
foi tão grande que as novidades não demoraram a surgir. 
Desde então, chegaram às gôndolas os sabores Frango ao 
Sugo, Funghi, e Peito de Peru, e o tamanho de 350 gramas. As 
versões com massa integral, Peito de Peru e Brócolis, Creme 
de Espinafre e Marguerita (elaborada com molho de tomate 
e manjericão), foram apresentadas em agosto do ano passado.  
SAC 0800 702 8800 - www.sadia.com.br

PRATOS SEMI PRONTOS

A Josapar, líder no mercado de grãos com o Arroz Tio 
João, apresenta a linha Cozinha Fácil. Composta por pratos 
semiprontos, com arroz como base, a linha de produtos conta 
com o sabor arroz à grega, um clássico que já conquistou o 
paladar e o cardápio de grande parte das famílias do Brasil. 
Prático e rápido, o Cozinha Fácil Tio João Arroz à Grega, serve 
até quatro pessoas e fica pronto em poucos minutos. Com 
a linha oferecida pela Josapar, não é mais necessário que se 
fatie ou pique os vegetais, legumes e demais ingredientes, já 
que estão todos no saquinho, prontos para serem prepara-
dos. Além do arroz à grega, a linha Cozinha Fácil conta com 
os sabores arroz com curry, arroz com brócolis, arroz com 
funghi, arroz com tomate e manjericão e arroz com ervas.  
SAC: 0800 53 1800 - www.josapar.com.br 
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MOUSSE DOCEFEST 
A Festpan, empresa nacional de produtos para panificação 

e confeitaria, que atua há mais de 30 anos nestes segmentos, 
lança a linha de mousse Docefest, pertencente aos produtos 
de confeitaria Docefest. São seis sabores da mousse cremosa: 
cappuccino, chocolate, chocolate branco, frutas vermelhas, 
limão e maracujá.  Além de ser prático e rápido de preparar, 
o produto é versátil. Para obter uma consistência mais cre-
mosa da mousse Docefest, é necessário colocar a mistura no 
liquidificador e, se preferir mais aerada, utilizar a batedeira. A 
sobremesa é válida por 180 dias e comercializada em embala-
gem kraft contendo cinco sacos plásticos de 1kg (fracionado). 
SAC: (11) 4390-3000 - www.festpan.com.br

MORTADELA BOLOGNA
Preparada com 

pura carne suína 
de primeira qua-
l idade (como é 
feita a verdadeira 
mortadela), a mor-
tadela Bologna To-
sello segue à risca 
a receita italiana, 

trazendo a mesma qualidade das mortadelas importadas, 
porém fabricada no Brasil seguindo padrões europeus, com 
especiarias leves, na medida certa, e preparo em exigentes con-
dições de higiene. Disponível em peças de 4 kg (calibre 150), 
em peças de 3 kg (calibre 100) ou em bandejas de 200 gramas 
pelo processo ATM (atmosfera modificada), que oferece pra-
ticidade, comodidade e higiene ao consumidor. Neste caso, a 
mortadela Bologna é embalada direto na fábrica, em tempera-
turas entre 2 e 4º C, incluindo etiqueta com dados nutricionais, 
datas de embalagem e de validade, entre outros determinados 
pela legislação, o que impede qualquer alteração posterior e 
assegura a qualidade e o período propício de consumo, uma 
das maiores preocupações do consumidor. Como as impor-
tadas, a mortadela Bologna Tosello tem que ficar refrigerada 
entre 2º e 5 º C devido sua baixa quantidade de conservantes. 
A Tosello possui uma linha completa de frios e carnes espe-
ciais, preparados de maneira artesanal, com matérias-primas 
selecionadas e combinações diferenciadas de temperos.  
SAC: (19) 3832-5505 - www.tosello.com.br

ÓLEO MARIA EM NOVA 
GARRAFA

 O óleo composto Maria está com nova garrafa, agora 
na cor escura e com visual moderno. Disponíveis nos sa-
bores tradicional, ervas finas, orégano e alho, o lançamen-
to alia qualidade e modernização para a marca. As novas 
garrafas de 500ml trazem neck label, dosador e rótulos 
mais atraentes, evidenciando a variedade de sabores. Além 
das garrafas, a linha de latas também foi modernizada e, 
agora, traz a cor dourada. Maria lata está disponível em 
embalagens de 500ml e 200ml nos sabores tradicional, er-
vas finas, alho, orégano, manjericão, italiano, cebola e limão.  
SAC: (11) 5099-3311 - www.cargill.com

MIX DE VEGETAIS 
A Latinex, importadora de 

produtos gourmet, traz para 
o Brasil o mix de vegetais 
Chips Tyrrell’s, produzidos 
pela inglesa Tyrrell’s English 
Crisp. O produto é produzido 
artesanalmente com ingre-
dientes naturais e qualidade 
europeia. O mix de vegetais é 
preparado à moda antiga: em 
pequenos lotes, garantindo 
que cada pacote tenha a mes-
ma qualidade. Não possuem 
glutamato, corante a aroma-

tizante. São fritos em óleo de girassol e temperados com sal 
marinho. Além disso, não contém ingredientes artificiais, o que 
confere ao produto características únicas. A embalagem do 
produto possui uma forma especial e garante que as batatas e 
os vegetais não quebrem durante o transporte ou manuseio. 
A novidade está disponível nos sabores mix de vegetais Chips 
- batata doce, cenoura e batata com sal marinho; e mix de vege-
tais Chips - beterraba, cenoura branca, batata com sal marinho.  
SAC: (41) 3022-7273 - www.latinex.com.br


