
22

Novos
A

D
IT

IV
O

S 
&

 IN
G

R
ED

IE
N

T
ES

produtos
NOVAS TORRADAS EQLIBRI™ 

Eqlibri™, marca de 
biscoitos da PepsiCo, 
que também pro-
duz as linhas Pepsi®, 
Gatorade® e Toddy®, 
entre outras, expan-
de seu portfólio e 
entra na categoria 
de torradas. A nova 
linha é composta por 
dois sabores: Original 
e Pão na Chapa e tem 140g por pacote. As novas torradas  
Eqlibri™ são elaboradas a partir de uma receita tradicional, como 
as feitas em casa, e possuem apenas 33 calorias por fatia. São 
opções leves para o consumo diário e podem ser saboreados 
puros ou com queijos, geleias, entre outros acompanhamentos. 
Eqlibri™ já é a 4ª maior marca do mercado brasileiro de bis-
coitos salgados, após dobrar seu tamanho em 2012. Composta 
pelas linhas crackers, panetini, Mini&Max e as novas torradas, a 
marca se caracteriza por produtos leves e gostosos que pro-
porcionam o equilíbrio perfeito entre sabor e saudabilidade.  
SAC: 0800 727 3019 - www.pepsico.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 
semi prontos, 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 

TORRADA DE AVEIA E GRANOLA COM TOQUE DE MEL
A Bauducco amplia o seu portfólio e lança um novo sabor: torrada aveia e granola, 

com toque de mel. Com 0% de colesterol, possui características saudáveis, um leve 
sabor de mel e tem grãos de granola. Além de saudável, também possui um leve gosto 
adocicado. A novidade segue uma grande tendência do mercado de agregar ainda mais 
benefícios nutricionais aos alimentos.

Preparada com uma seleção de ingredientes enriquecidos com fibras, a nova torrada 
aveia e granola é leve, crocante, saborosa e tem propriedades nutricionais que auxi-
liam na alimentação equilibrada. Sua fórmula é composta por aveia, mel e granola que 
oferecem benefícios à saúde, como à melhora do funcionamento do aparelho digestivo, o aumento da 
saciedade e a redução do colesterol. O lançamento visa atender aos consumidores que buscam por produtos diferenciados e 
que ofereçam mais benefícios para o melhor equilíbrio de sua alimentação. Com o lançamento, a linha de torradas Bauducco 
passa a ser composta por sete sabores (Aveia e Granola, MultiGrãos, Salgada, Integral, Light e Light Integral) em embalagens 
de 160g e 320g disponível nas versões salgada e integral. SAC: 0800 701 1599 - www.bauducco.com.br 
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CREAM CHEESE CATUPIRY 
Chega ao mercado brasi-

leiro o novo cream cheese da 
Catupiry apresentado nas em-
balagens bisnaga metalizada de 
1,2 kg e balde de 3,6 kg. Voltados 
ao canal food service - restaurantes, 
padarias, 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 japonesa, onde o cream cheese dá aquele 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 tipos de pratos, do doce ao salgado, da entrada à 
sobremesa. SAC: 080013 3855 - www.catupiry.com.br

BEBIDA LÁCTEA DE 
MARACUJÁ 

A Cooperativa Central Aurora Alimentos 
lançou mais um sabor da linha de bebidas 
lácteas: é o de maracujá, em garrafa plástica 
de 950 gramas. Segundo a empresa, o pro-
duto tem validade de 45 dias e é comercia-
lizado em caixa com seis garrafas, com um 
peso total de 5,7 kg.  SAC: 0 800 011 3500  
www.auroraalimentos.com.br

CASTELO ALIMENTOS 
REFORMULA A SUA 
LINHA DE BALSÂMICOS

A Castelo Alimentos coloca nas gôndolas 
a linha de vinagres balsâmicos reformulada. Os 
balsâmicos agora contam 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 Alimentos, 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 tradicional, 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 comer-
cializado em embalagem PET transparente de 230 ml, em vez 
de 250 ml, 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 infor-
mações sobre indicações de uso. Já o bico dosador, com 
diâmetro menor, proporciona melhor finalização aos pratos.  
SAC: 0800 771 6111 - www.casteloalimentos.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
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LEITES DIFERENCIADOS 
Preocupada em 

oferecer produtos 
com características 
específicas para pú-
blicos segmentados, 
a Tirol lança a linha 
de leites diferencia-
dos composta pelo 
leite desnatado Fino, 
semidesnatado Seleto, e integral Supremo. O leite integral 
Supremo possui adição de vitaminas A e D e é uma excelente 
fonte de cálcio e proteínas. Para atender a esta classificação 
tem teor de gordura de 3,5% o que confere um paladar su-
perior para os apreciadores de leite. O leite semidesnatado 
Seleto tem teor de gordura de 1,5%, sendo perfeito para 
os consumidores adultos, pois o produto mantém todas as 
propriedades do leite integral, com menos gordura. O leite 
desnatado Fino é perfeito para as pessoas que gostam de 
cuidar do corpo, pois não tem gordura na sua formulação, 
cada copo do produto contém apenas 60 calorias. Apesar da 
diminuição de gordura, o leite desnatado mantém o mesmo 
teor de cálcio e proteínas que os demais tipos de leite. Ele 
é indicado para pessoas que queiram ingerir menos gordura 
para diminuição de peso corporal ou por problemas como 
colesterol alto. SAC: 0800 643 7001 - www.tirol.com.br

BEBIDAS LÁCTEAS NOS 
SABORES JABUTICABA E PERA 

A jabuticaba, fruta original do Brasil, e a pera, que ofere-
ce o equilíbrio perfeito entre sabor e calorias, são os dois 
novos sabores escolhidos pela Batavo, marca de maior valor 
agregado do segmento de lácteos da BRF, para suas linhas de 
bebidas lácteas que tem edições limitadas em comemoração 
ao Brasil. Disponíveis em todas as regiões do país, exceto no 
Nordeste, as edições limitadas estão disponíveis nas versões 
de 180g e 900g para a linha Batavo e 170g e 850g para Pense 
Zero. A Batavo oferece uma grande variedade de produtos 
lácteos, composta por leites, iogurtes, itens de mercearia e 
refrigerados. A marca também conta com outras inovações, 
como Hidra, única bebida que une os nutrientes naturais do 
soro do leite ao suco da fruta, e o iogurte Grego nas versões 
Líquido, inédito no país, e Cremoso. A Batavo compõe o 
portfólio da BRF, que conta com Perdigão, Sadia, Elegê, entre 
outras. SAC 0800 728 1234 - www.batavo.com.br 

AZEITE ANDORINHA NA 
VERSÃO SPRAY

O azeite Andorinha lança a embalagem de azeite na versão 
spray. Fruto de anos de estudos e investimentos em tecnologia, 
o novo formato possui três modos de aplicação, através do 
jato em spray, do fio de azeite e da utilização em gotas. Fácil 
de usar, auxilia para que seja aplicada apenas a quantidade 
desejada de azeite, evitando possíveis desperdícios. Além 
disso, a nova embalagem possui quatro camadas que evitam 
a exposição ao ar e a luz, o que proporciona maior frescor e 
validade de 24 meses ao azeite. O caráter inovador do spray 
permitirá facilidade na hora de temperar saladas, untar e dou-
rar ingredientes de rápido preparo em frigideiras, reforçando 
os benefícios da utilização a quente do azeite. Sendo também 
uma ótima opção para a finalização de pratos mais sofisticados.  
SAC: 0800 727 5544 - www.azeiteandorinha.com.br

DANETTE SABOR 
CHOCOLATE MEIO AMARGO 

A tradicional linha de sobremesas lácteas da Danone traz 
o novo sabor Danette chocolate meio amargo para completar 
a linha de sobremesas cremosas. Com a novidade, a marca 
complementa o seu portfólio composto pelos sabores Da-
nette chocolate ao leite e Danette chocolate branco.  Cada 
embalagem do produto contém duas unidades de 110g cada. 
SAC: 0800 701 7561 - www.danone.com.br


