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produtos

DANONINHO ICE EM 
EDIÇÃO LIMITADA

No seu aniversário de 40 anos, Danoninho, líder no  
segmento de petit suisse, traz ao mercado Danoninho Ice.  
Entre as novidades, o produto está agora com dois sabores, 
no mesmo pote, divididos ao meio. Danoninho Ice ainda con-
ta com uma embalagem diferenciada e novidades no portal 
interativo da marca. Em edição limitada até março, a marca 
oferece um produto ideal para as temperaturas mais altas 
típicas do período de verão. Quando congelado, Danoninho 
Ice se transforma em um sorvetinho de petit suisse. O produto 
está disponível com uma nova embalagem, que simula uma 

IOGURTE NOS SABORES 
LICHIA E ABACAXI

Os dois novos iogurtes da Batavo, lichia e abacaxi, fo-
ram definidos após pesquisa realizada com o consumidor 
via Facebook. Ambos estão alinhados ao conceito “pen-
sado para sua natureza”, que busca oferecer opções sem 
corantes artificiais e adoçados com frutose, o açúcar da 
fruta. Os lançamentos incrementam a linha Batavo Copos, 
líder de mercado na categoria. O sabor abacaxi apresenta 
pouca gordura e poucas calorias (apenas 62 kcal em uma 
fatia de 130g). Além disso, o fruto possui cerca de 5% da 
recomendação diária de fibras em uma, nutriente essen-
cial para o funcionamento do intestino e manutenção de 
níveis adequados de colesterol, é rico em vitamina C e 
alguns minerais, como por exemplo, o manganês, que está 
diretamente associado à formação do tecido conjuntivo 
e dos ossos e também auxilia no sistema reprodutivo, e 
também é fonte de vitamina B1 e potássio. Já a lichia é uma 
tendência mundial, vista pelo consumidor brasileiro como 
algo inovador. A polpa da lichia contém pouca gordura e 
baixa quantidade de calorias. Fonte de vitaminas e mine-
rais, como a vitamina C, importante para a construção e 

reparação dos tecidos do corpo e para o sistema de de-
fesa; e fonte de vitaminas do complexo B, essenciais para 
o fornecimento de energia ao corpo. Contém fósforo em 
sua composição, mineral essencial para a formação dos 
ossos e dentes e proteção das membranas das células; e 
se destaca por seus compostos antioxidantes, que auxi-
liam no combate dos radicais livres e ajudam a prevenir 
contra o envelhecimento precoce, além de suas funções 
cardioprotetoras, capacidade em reduzir níveis de coles-
terol e prevenir doenças, como alguns tipos de câncer. 
As novidades estão disponíveis em embalagens de 170g  
SAC 0800 728 1234 - www.batavo.com.br

casquinha de sorvete. A embalagem conta também com duas 
pazinhas. A novidade é comercializada em bandejas de oito 
unidades em todo o Brasil, nos sabores morango e creme. 
SAC: 0800 701 7561 - www.danone.com.br
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produtos

DANONINHO ICE EM 
EDIÇÃO LIMITADA

No seu aniversário de 40 anos, Danoninho, líder no  
segmento de petit suisse, traz ao mercado Danoninho Ice.  
Entre as novidades, o produto está agora com dois sabores, 
no mesmo pote, divididos ao meio. Danoninho Ice ainda con-
ta com uma embalagem diferenciada e novidades no portal 
interativo da marca. Em edição limitada até março, a marca 
oferece um produto ideal para as temperaturas mais altas 
típicas do período de verão. Quando congelado, Danoninho 
Ice se transforma em um sorvetinho de petit suisse. O produto 
está disponível com uma nova embalagem, que simula uma 

IOGURTE NOS SABORES 
LICHIA E ABACAXI

Os dois novos iogurtes da Batavo, lichia e abacaxi, fo-
ram definidos após pesquisa realizada com o consumidor 
via Facebook. Ambos estão alinhados ao conceito “pen-
sado para sua natureza”, que busca oferecer opções sem 
corantes artificiais e adoçados com frutose, o açúcar da 
fruta. Os lançamentos incrementam a linha Batavo Copos, 
líder de mercado na categoria. O sabor abacaxi apresenta 
pouca gordura e poucas calorias (apenas 62 kcal em uma 
fatia de 130g). Além disso, o fruto possui cerca de 5% da 
recomendação diária de fibras em uma, nutriente essen-
cial para o funcionamento do intestino e manutenção de 
níveis adequados de colesterol, é rico em vitamina C e 
alguns minerais, como por exemplo, o manganês, que está 
diretamente associado à formação do tecido conjuntivo 
e dos ossos e também auxilia no sistema reprodutivo, e 
também é fonte de vitamina B1 e potássio. Já a lichia é uma 
tendência mundial, vista pelo consumidor brasileiro como 
algo inovador. A polpa da lichia contém pouca gordura e 
baixa quantidade de calorias. Fonte de vitaminas e mine-
rais, como a vitamina C, importante para a construção e 

reparação dos tecidos do corpo e para o sistema de de-
fesa; e fonte de vitaminas do complexo B, essenciais para 
o fornecimento de energia ao corpo. Contém fósforo em 
sua composição, mineral essencial para a formação dos 
ossos e dentes e proteção das membranas das células; e 
se destaca por seus compostos antioxidantes, que auxi-
liam no combate dos radicais livres e ajudam a prevenir 
contra o envelhecimento precoce, além de suas funções 
cardioprotetoras, capacidade em reduzir níveis de coles-
terol e prevenir doenças, como alguns tipos de câncer. 
As novidades estão disponíveis em embalagens de 170g  
SAC 0800 728 1234 - www.batavo.com.br

casquinha de sorvete. A embalagem conta também com duas 
pazinhas. A novidade é comercializada em bandejas de oito 
unidades em todo o Brasil, nos sabores morango e creme. 
SAC: 0800 701 7561 - www.danone.com.br
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PETTIZ AMENDOIM NOS 
SABORES WASABI E MEL E 
MOSTARDA

A Dori Alimentos apresenta os 
amendoins crocantes com sabor 
Wasabi. A tradicionalíssima raiz 
forte tempera de forma especial 
sushis, temakis e agora também os 
amendoins Dori. Ao mesmo tempo 
a empresa lança o sabor mel e mos-
tarda, em uma extensão da linha 
Pettiz Amendoim Crocante. Os 
sabores Wasabi e mel e mostarda 
são uma edição limitada, formando 
uma linha gourmet que mistura sensações de sabores: doces, 
salgados e picante, comercializada em embalagens de 150g, 
formato ideal para vendas em varejo, o novo foco da empresa. 
Os sabores inéditos no mercado brasileiro também irão aju-
dar os produtos a ganharem destaque na briga das gôndolas.  
SAC: (43) 2101-8500 - www.dori.com.br

IOGURTE BICAMADAS
Dois anos após o lançamento da linha de iogurtes bica-

madas, a Tirol amplia a gama de sabores. 
Produzido com a qualidade do leite Tirol, o iogurte bica-

madas oferece um aporte significativo de nutrientes, proteínas 
e carboidratos. A linha de iogurtes possui 107mg de cálcio 
em cada embalagem individual de 130g. A Tirol aposta em 
sabores diferenciados para as geleias com pedaços de frutas 
que compõe a sobremesa e mantém os sabores morango, 
maracujá e ameixa aliados ao iogurte sabor baunilha. O da-
masco é rico em betacaroteno, fibras, vitamina A, E, e ferro 
que trazem muitos benefícios para a pele e cabelos. O fruto 
é também um poderoso antioxidante que protege o orga-
nismo de radicais livres. Já as frutas roxas têm em comum 
uma maior quantidade de niacina (vitamina do complexo B), 
minerais, potássio e também vitamina C. São responsáveis 
por manter a saúde da pele, nervos, rins e aparelho digestivo 
e também retardam o envelhecimento devido à grande con-
centração de antioxidante. O chocolate é reconhecido por 
dar sensação de bem estar pois ajuda a libertar o hormônio 
serotonina e faz bem ao coração porque promove um fluxo 
adequado de sangue devido aos potentes antioxidantes. O 
ingrediente também estimula o sistema nervoso central, o 
sistema respiratório e os músculos cardíacos, pois possui teo-
bromina que é uma substância com ação semelhante à cafeína.  
SAC: 0800 643 7001 - www.tirol.com.br

OPÇÃO SAUDÁVEL NO VERÃO
Elaborado 

pela Tosello de 
forma quase 
artesanal, Ros-
tosello é mais 
uma opção que 
chega às gôn-
dolas de frios. 
Produzido com 
ingredientes 
naturais (carne 
bovina de ele-
vada qualidade, 
vinagre, sal e 
temperos especiais), que garantem sabor diferenciado, a linha 
conta com duas opções: Rostosello tradicional e Rostosello 
com azeitonas. Versátil, pode ser servido fatiado ou em cubos, 
sendo uma opção para sanduíches, tábuas de frios, aperitivos, 
saladas, omeletes e outras criações. Com produção beirando 
ao artesanal, a Tosello utiliza processos naturais na defuma-
ção de seus produtos, tem especial atenção na seleção das 
carnes e temperos, com um rígido controle de qualidade em 
procedimentos que garantem a segurança alimentar durante 
a fabricação. SAC: (19) 3832-5505 - www.tosello.com.br

SOFYL VERSÃO LIGHT
A Yakult lança o Sofyl baunilha light. A sobremesa possui 

44% 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 aproxima-
damente 6 mil comerciantes autônomas, e no varejo, 
em inúmeras redes de supermercados e hipermercados.  
SAC: 0800 13 1260 - www.yakult.com.br

Lançamentos_105.indd   21 26/02/14   13:16



LANÇAMENTOS

22

A
D

IT
IV

O
S 

&
 IN

G
R

E
D

IE
N

T
E

S

CONDIMENTOS TRADICIONAIS INGLESES
A Latinex traz à mesa dos brasileiros a consagrada geleia de groselha e a clássica linha de molhos DUERR’S, disponíveis 

nas versões menta, cranberry, mostarda, raiz forte e tártaro. A geleia de groselha é preparada com 50g de fruta por 100g de 
produto, peneirada e de textura homogênea, livre de pedaços ou sementes. É um clássico inglês, ideal para ser servido com 
torradas, tortas e bolos, como o tradicional triffle inglês (fatias de bolo ensopado com rum e coberto com geleia, frutas de 
verão e creme). A cranberry é um fruto nativo dos Estados Unidos, muito consumido na Inglaterra, mas pouco conhecido no 
Brasil. Além de estar presente na culinária, destaca-se por apresentar poderosas propriedades terapêuticas. Combina muito 
bem com outras aves. O molho de menta dá um toque britânico à mesa dos brasileiros, acompanhando lombo, pernil ou 
churrasco. O molho de mostarda inglesa é capaz de dar vida a qualquer tipo de receita. A clássica Hot English Mustardtem 
é bastante picante e ideal para acompanhar steaks e bifes assados. O molho de raiz forte, desenvolvido especialmente para 
os amantes de pratos leves, é saboroso, tem textura encorpada, é aromático e tem a presença delicada da raiz forte, sendo 
perfeito para adicionar mais sabor a assados e salmão defumado. Com sabor marcante e desenvolvido à base de maionese 
enriquecida com alcaparras, salsinha e pepinos em conserva cortados em pedaços bem pequenos, o molho tártaro contempla 
sabor forte e aspecto encorpado. Além disso, harmoniza perfeitamente com sanduíches, petiscos, lagosta e outros frutos do 
mar. SAC: (41) 3022-7273 - www.latinex.com.br

CREME DE AVELÃ COM 
CHOCOLATE ZERO ADIÇÃO 
DE AÇÚCARES

A Lowçucar, marca de va-
rejo da Lightsweet, apresenta 
ao mercado o creme de avelã 
com chocolate zero adição de 
açúcares, uma opção saboro-
sa indicada para pessoas com 
restrições alimentares e para aqueles que 
querem manter a forma, optando por uma alimen-
tação mais saudável. Ideal para ser utilizado na preparação 
de diversas receitas, como bolos, cupcakes, tortas, biscoitos, 
croissants e bombons, o creme de avelã com chocolate tam-
bém pode ser consumido puro ou com pão no café da manhã. 
O principal diferencial do produto é que ele é adoçado com 
sucralose, uma substância derivada do açúcar da cana 600 
vezes mais doce que açúcar. Além disso, não contém glúten, 
possui consistência cremosa e uma porção de 20g possui 
96 kcal. O produto está disponível em embalagem de 150g.  
SAC: 0800 642 8182 - www.lightsweet.com.br

LINHA DE TEMPEROS TOQUE 
ESPECIAL

A marca de temperos Sazón®, 
fabricada pela Ajinomoto do 
Brasil, incrementa seu portfólio 
com o lançamento da linha Toque 
Especial. Composta pelas versões 
toque de alho, toque de limão, e toque 
de alecrim, a nova linha vêm para incre-
mentar ainda mais as ações de 2013, 
focadas na comemoração do aniversário 
de 25 anos do tempero Sazón®. Além dos 
lançamentos, os consumidores encontrarão 
as versões tradicionais em novas embala-
gens, mais atrativas, com a modernização 
do logotipo e fotos de pratos muito mais apetitosos. A pro-
posta é demonstrar, em imagens, todo o sabor do produto 
e as possibilidades oferecidas pelo tempero, que possui em 
seu portfólio versões que atendem a todas as necessidades 
na cozinha. A linha regular de tempero Sazón® possui sete 
versões de diferentes combinações de temperos, cada uma 
delas especialmente adequada à preparação de um ingrediente: 
Sazón® Vermelho é o mix ideal para carnes, Sazón® Verde para 
frango, Sazón® Amarelo para legumes, Sazón® Laranja para 
massas, Sazón® Branco para arroz, Sazón® Marrom para feijão, 
e Sazón® Verde Claro para saladas. Além dessas, há ainda há a 
versão Sazón® sabor do Nordeste. A nova linha Toque Especial 
surge para as preparações que pedem um sabor pronunciado 
de temperos, como o alecrim indicado para carnes suínas, o 
limão para aves e peixes e o alho para carnes bovinas. Ao todo, 
o portfólio de tempero Sazón® conta agora com 11 variedades.  
SAC: 0800 70 49039 - www.ajinomoto.com.br
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CONDIMENTOS TRADICIONAIS INGLESES
A Latinex traz à mesa dos brasileiros a consagrada geleia de groselha e a clássica linha de molhos DUERR’S, disponíveis 

nas versões menta, cranberry, mostarda, raiz forte e tártaro. A geleia de groselha é preparada com 50g de fruta por 100g de 
produto, peneirada e de textura homogênea, livre de pedaços ou sementes. É um clássico inglês, ideal para ser servido com 
torradas, tortas e bolos, como o tradicional triffle inglês (fatias de bolo ensopado com rum e coberto com geleia, frutas de 
verão e creme). A cranberry é um fruto nativo dos Estados Unidos, muito consumido na Inglaterra, mas pouco conhecido no 
Brasil. Além de estar presente na culinária, destaca-se por apresentar poderosas propriedades terapêuticas. Combina muito 
bem com outras aves. O molho de menta dá um toque britânico à mesa dos brasileiros, acompanhando lombo, pernil ou 
churrasco. O molho de mostarda inglesa é capaz de dar vida a qualquer tipo de receita. A clássica Hot English Mustardtem 
é bastante picante e ideal para acompanhar steaks e bifes assados. O molho de raiz forte, desenvolvido especialmente para 
os amantes de pratos leves, é saboroso, tem textura encorpada, é aromático e tem a presença delicada da raiz forte, sendo 
perfeito para adicionar mais sabor a assados e salmão defumado. Com sabor marcante e desenvolvido à base de maionese 
enriquecida com alcaparras, salsinha e pepinos em conserva cortados em pedaços bem pequenos, o molho tártaro contempla 
sabor forte e aspecto encorpado. Além disso, harmoniza perfeitamente com sanduíches, petiscos, lagosta e outros frutos do 
mar. SAC: (41) 3022-7273 - www.latinex.com.br

CREME DE AVELÃ COM 
CHOCOLATE ZERO ADIÇÃO 
DE AÇÚCARES

A Lowçucar, marca de va-
rejo da Lightsweet, apresenta 
ao mercado o creme de avelã 
com chocolate zero adição de 
açúcares, uma opção saboro-
sa indicada para pessoas com 
restrições alimentares e para aqueles que 
querem manter a forma, optando por uma alimen-
tação mais saudável. Ideal para ser utilizado na preparação 
de diversas receitas, como bolos, cupcakes, tortas, biscoitos, 
croissants e bombons, o creme de avelã com chocolate tam-
bém pode ser consumido puro ou com pão no café da manhã. 
O principal diferencial do produto é que ele é adoçado com 
sucralose, uma substância derivada do açúcar da cana 600 
vezes mais doce que açúcar. Além disso, não contém glúten, 
possui consistência cremosa e uma porção de 20g possui 
96 kcal. O produto está disponível em embalagem de 150g.  
SAC: 0800 642 8182 - www.lightsweet.com.br

LINHA DE TEMPEROS TOQUE 
ESPECIAL

A marca de temperos Sazón®, 
fabricada pela Ajinomoto do 
Brasil, incrementa seu portfólio 
com o lançamento da linha Toque 
Especial. Composta pelas versões 
toque de alho, toque de limão, e toque 
de alecrim, a nova linha vêm para incre-
mentar ainda mais as ações de 2013, 
focadas na comemoração do aniversário 
de 25 anos do tempero Sazón®. Além dos 
lançamentos, os consumidores encontrarão 
as versões tradicionais em novas embala-
gens, mais atrativas, com a modernização 
do logotipo e fotos de pratos muito mais apetitosos. A pro-
posta é demonstrar, em imagens, todo o sabor do produto 
e as possibilidades oferecidas pelo tempero, que possui em 
seu portfólio versões que atendem a todas as necessidades 
na cozinha. A linha regular de tempero Sazón® possui sete 
versões de diferentes combinações de temperos, cada uma 
delas especialmente adequada à preparação de um ingrediente: 
Sazón® Vermelho é o mix ideal para carnes, Sazón® Verde para 
frango, Sazón® Amarelo para legumes, Sazón® Laranja para 
massas, Sazón® Branco para arroz, Sazón® Marrom para feijão, 
e Sazón® Verde Claro para saladas. Além dessas, há ainda há a 
versão Sazón® sabor do Nordeste. A nova linha Toque Especial 
surge para as preparações que pedem um sabor pronunciado 
de temperos, como o alecrim indicado para carnes suínas, o 
limão para aves e peixes e o alho para carnes bovinas. Ao todo, 
o portfólio de tempero Sazón® conta agora com 11 variedades.  
SAC: 0800 70 49039 - www.ajinomoto.com.br
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MISTURA PARA BOLO SABOR 
NOZES COM CHOCOLATE

A marca de farinhas domésticas, misturas para bolo e so-
bremesas, 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 pe-
daços do fruto e flocos sabor de chocolate para incrementar 
o sabor. O bolo pode compor a mesa nos cafés da manhã e 
tarde devido à sua praticidade. A receita pode ser incremen-
tada com cobertura e mais nozes in natura. 

A J. Macêdo produz, distribui e co-
mercializa 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, mistura 
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

BARRINHAS QUAKER® EM 
NOVOS SABORES

A PepsiCo, fabricante das marcas 
Mabel®, Toddy® e H2OH!®, entre outras, 
apresenta dois novos sabores de bar-
rinhas de cereais Quaker®: morango com 
chocolate, e banana com aveia e mel. A 
marca leva todo o benefício da aveia aos 
sabores preferidos pelos consumidores. 
Os produtos chegam aos pontos de 
vendas para enriquecer o portfólio da 
marca que é líder no segmento de aveia. 

As barras de cereais 
são opções práticas, 
nutritivas e saborosas 
para o lanche entre as 
refeições, possuem grãos de aveia inte-
grais e trazem a conveniência do consumo 
da aveia para o dia a dia. A Quaker® possui 
em seu portfólio de barras de cereais uma 
rica variedade de sabores, elaborados com 
ingredientes especialmente selecionados. 
Entre os disponíveis estão as barrinhas 
torta de morango, torta de limão, ma-
racujá com manga, abacaxi com hortelã, 
chocolate com castanha, morango com 
iogurte, pêssego e banana e chocolate.  
SAC: 0800 726 0066 - www.quaker.com.br

LINHA INÉDITA DE PRATOS 
PRONTOS

A Sadia, marca do portfólio da BRF, lança com exclusivi-
dade no Estado de São Paulo a linha de pratos congelados 
Arroz e Mais, que combina itens tradicionais do portfólio 
a um arroz soltinho e macio. Entre as opções estão arroz 
com peito de peru e ervilhas ao molho branco, arroz com 
calabresa e tomate seco ao molho de queijos, e arroz com 
frango e creme de milho. Arroz e Mais traz uma grande 
inovação ao portfólio de pratos congelados, atualmente, 
dominado pelas receitas de massas. O arroz, além de ser a 
basze da alimentação do brasileiro, é uma boa fonte de sais 
minerais e vitaminas. Com esse lançamento, ele passa a ser 
o protagonista na categoria de pratos prontos e surpreende 
por apresentar-se, após o preparo, soltinho e macio, combi-
nando perfeitamente com os demais ingredientes da receita. 
Os lançamentos são comercializados em embalagens de 600g, 
ideais para o consumo de duas pessoas. O preparo é práti-
co e pode ser feito em forno microondas ou convencional.  
SAC: 0800 702 8800 - www.sadia.com.br

LINHA POMAROLA LÉVIA 
AGORA MAIS SAUDÁVEL E 
COM NOVO VISUAL

A Cargill, seguindo a tendência pela busca de uma ali-
mentação balanceada, diminuiu a quantidade de sódio no 
molho, resultando em um produto ainda mais leve, além de 
ser baixo em calorias. A melhoria veio acompanhada também 
da modernização da embalagem. A fim de alinhar a identi-
dade visual de todos os produtos Pomarola, a embalagem 
do Lévia ganhou novo visual. A Linha Pomarola Lévia traz 
molhos de tomates prontos, que ajudam a deixar as refei-
ções mais equilibradas. São três versões: tradicional, ricota 
com orégano, e manjericão com champignon, que além de 
saborosas, são ideais para um estilo de vida mais balanceado.  
SAC: (11) 5099-3311 - www.cargill.com 
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