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Novos

ARROZ 8 GRÃOS INTEGRAIS 
COM QUINOA 

A Josapar apresenta o arroz Meu Biju 
8 Grãos com Quinoa. Rico em fibras, o 
produto conta com blends especiais de 
grãos. Meu Biju 8 Grãos com Quinoa é 
composto de arroz cateto, arroz integral, 
linhaça, lentilha, trigo, gergelim, arroz 
vermelho e quinoa. A quinoa está entre 
os grãos mais importantes da agricultura 
mundial pelo alto potencial nutritivo. Rica 

em proteínas, apresenta todos os aminoácidos necessários para 
o funcionamento do organismo.  Além disso possui ômegas 3 e 
6, auxiliando no controle do colesterol, os minerais cálcio e ferro 
e uma quantidade significativa de vitaminas do complexo B. A 
qualidade nutricional do grão é reconhecida especialmente pelos 
povos andinos, que tradicionalmente o cultivam e o consideram 
um dos mais importantes alimentos da região. Seguindo o padrão 
de qualidade dos produtos Josapar, o arroz Meu Biju 8 Grãos com 
Quinoa é produzido a partir de grãos de excelente procedência. O 
produto não precisa ser lavado ou selecionado antes do preparo.  
SAC: 0800 531 800 - www. josapar.com.br

SUCO DE BLUEBERRY
A Juxx lança o suco de blueberry, um novo 

produto com sabor exclusivo e supernutritivo. 
O novo suco também não contém aroma-

tizantes nem conservantes, seguindo o padrão 
de qualidade da Juxx. O blueberry, também 
conhecido como mirtilo, é uma fruta pequena 
de cor azul e, apesar de ser cultivada em países 
do Hemisfério Norte, principalmente na Europa 
e Estados Unidos, já é possível encontrá-la em 
território nacional como, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Ca-
tarina. O suco de blueberry já está disponível na versão em caixa 
de 1litro e, em breve, será possível encontrá-los nas versões lata 
(248ml) e zero açúcar. SAC: (11) 4134-1600 - www.juxx.com.br

SUCOS CONCENTRADOS 
COM FRUTAS EXÓTICAS E 
SABOROSAS

Pitanga, graviola, cupuaçu, tamarindo e acerola são os 
sabores de frutas exóticas e saborosas que a Maguary l ança 
dentro da linha de concentrados “Segredos do Brasil”. 
Versáteis, os sucos concentrados ficam prontos para beber 
quando diluídos em água e podem ser usados também em 
receitas culinárias criativas e saborosas. Com este lança-
mento, a Maguary, marca da Empresa Brasileira de Bebidas e 
Alimentos (EBBA), que completa 60 anos em 2013, amplia o 
seu mix de sabores, que já inclui os tradicionais sucos de caju, 
maracujá, uva, manga, goiaba, laranja, pêssego e abacaxi, além 
de maçã e tangerina em edição limitada. Os sucos concen-
trados Maguary são 100% saudáveis, porque são feitos com 
frutas selecionadas e preservam suas propriedades. Contêm 
quantidade significativa de alguns minerais essenciais ao or-
ganismo humano, sendo uma boa alternativa de alimentação 
saudável para adultos e crianças.  A acerola é uma fruta típica 
de regiões tropicais e subtropicais, pois necessita de raios 
solares para seu desenvolvimento. É rica em vitamina C, mas 
possui também cálcio, ferro, fósforo, vitaminas A, B1, B2 e B3

. 
O cupuaçu é rico em proteínas, cálcio, fósforo, vitaminas A, 
B1, B2 e C, sais minerais e pectina, fibra solúvel que ajuda 
a manter bons níveis de colesterol. A graviola é fonte de 
vitaminas do complexo B, importantes para o metabolismo 
de proteínas, carboidratos e gorduras, e rica em vitamina 
C. A pitanga é uma pequena fruta típica do Brasil, originária 
da mata dos Estados de Minas Gerais até o Rio Grande 
do Sul. Além de ser consumida em sucos, a pitanga é usada 
em geleias, vinhos, doces e licores. Rica em cálcio, fósforo 
e ferro, e vitaminas A e C, tem elevado poder antioxidante. 
E, o tamarindo é rico em vitamina C e B1 (tiamina), fósforo, 
cálcio, ferro e pectina, fibra solúvel que ajuda a reduzir o 
colesterol do sangue. O fruto tem características laxativas, 
sendo recomendado para auxiliar a curar males do intestino.  
SAC: 0800 081 3022 - www.maguary.com.brA
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LEITES DIFERENCIADOS 

Preocupada em oferecer produtos com características 
específicas para públicos segmentados a Tirol lança a linha 
de leites diferenciados composta pelo leite desnatado Fino, o 
semidesnatado Seleto e o 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

BARRAS DE CEREAIS NA 
VERSÃO LIGHT 

A PepsiCo, fabricante das marcas 
Kero Coco®, Eqlibri® e H2OH!®, en-
tre outras, lança mais uma novidade 
de Quaker®, em sua marca líder no 
segmento de aveia: as tradicionais 
barrinhas de cereais na versão light. 
São dois novos sabores com 15% de 
frutas em sua composição, abacaxi 
com hortelã e maracujá com manga. 
A marca apresenta ainda a versão 
light da linha 7 grãos, que possui 25% 
menos gordura. O produto está dis-
ponível nos sabores morango com 
iogurte, pêssego e laranja com acerola. 
As barrinhas são uma saborosa opção 
para a alimentação entre as refeições 
de maneira saudável, combinando a 
nutrição da aveia com a riqueza dos 
grãos integrais. O produto traz a con-
veniência no consumo da aveia, um cereal rico em diversos 
nutrientes cujo consumo diário pode, comprovadamente, 
trazer diversos benefícios à saúde. A marca possui em seu 
portfólio Quaker® Mix 7 Grãos, Quaker® Granola 7 Grãos, 
linha Quaker® de Bolso (cookies de aveia, mini cookies e 
barras de cereais), além das tradicionais aveias em flocos.  
SAC: 0800 726 0066 - www.pepsico.com.br

REFRESCO DA LUAL 
ALIMENTOS EM NOVA 
EMBALAGEM 

A tradicional linha de refresco 
em pó, da Lual Alimentos, ganhou 
nova embalagem, com design mais 
sofisticado e clean. O produto 
é enriquecido com vitamina C, 
feito com a polpa da fruta e já 
vem adoçado, basta misturar com 
água e está pronto, cada envelope 
rende 1 litro. A nova embalagem 
traz informações e dados mais 

objetivos, que remetem ao caráter natural e saudável do 
produto, como a aplicação de imagens de folhas verdes e des-
taque no selo - Enriquecido com Vitamina C. As frutas também 
ganharam destaque com forte apelo ao consumo. Além disso, 
a embalagem ganhou diversificação cromática, facilitando a 
exposição e identificação na gôndola. Os refrescos podem 
ser encontrados nos sabores abacaxi, goiaba, laranja, laranja 
com manga, limão, manga, maracujá, morango, salada de frutas, 
tangerina e uva. SAC: 0800 770 7230 - www.lualalimentos.com.br

MAIONESE SALADA LIGHT 
COM ÓLEO DE CANOLA 

A Bunge Brasil reformulou a linha 
light da maionese Salada e lança a 
nova Salada Light Canola, que chega 
para ampliar as alternativas de ali-
mentação saudável para o consumi-
dor. A única no Brasil feita 100%  à 
base de óleo de canola, a nova maio-
nese possui zero colesterol, é livre de 
gordura trans, tem valor energético 
reduzido e traz apenas 28 calorias 
por porção (1colher de sopa). Em 
embalagem diferenciada que traz 

ícones de saudabilidade, a maionese Salada Light Canola estará 
disponível nas versões 500g e 250g. Em mais de 80 anos, a 
marca Salada sempre se reinventou, adaptando-se às mudanças 
de mercado e às preocupações do consumidor com sabor 
e saúde. Em 2001, lançou a “Família Salada”, com variedades 
de óleos especiais de canola, girassol, milho e azeite de oliva. 
Em 2010, a marca surpreendeu o mercado com um novo 
sabor, a Maionese Salada, que rapidamente conquistou o país.  
SAC: 0800 702 7105 - www.bunge.com.br
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CHIA EM GRÃOS 
Fonte de vários nutrientes fun-

damentais para o organismo, a chia, 
semente de origem mexicana, rica 
em ômega 3, antioxidantes, fibras, 
cálcio, ferro, fósforo e magnésio, 
oferece inúmeros benefícios à saúde, 
ao bom humor e à beleza. Tendo 
em vista a importância e a versa-
tilidade deste alimento funcional, a 
Schraiber lança a chia em grãos. De 
acordo com estudos, o suplemento 

alimentar, aliado a dieta e atividades físicas, auxilia no processo 
de emagrecimento, graças à sua grande quantidade de fibras 
solúveis e insolúveis. A chia ajuda a promover a sensação de 
saciedade, no funcionamento intestinal, além de desintoxicar. 
A semente de chia também é um bom alimento para celíacos, 
pois não contém glúten, contribui para o controle do nível 
glicêmico no sangue, e beneficia pessoas que têm intolerância 
à lactose, por ser uma excelente fonte de cálcio. Pelas suas 
propriedades antioxidantes, a chia ajuda ainda no combate 
aos radicais livres, moléculas que participam do processo 
de envelhecimento. Por conter ômega 3, ela proporciona 
ação protetora para o cérebro e coração. Fácil de consumir, 
a chia não precisa ser triturada ou moída. Os grãos podem 
ser adicionados a outros cereais, ao iogurte, salada, refeições 
ou a uma bebida de preferência, como sucos ou leite de soja.  
SAC: 0800 12 4522 - www.schraiber.com.br

MOLHOS PARA SALADAS 
VOLTADOS À SAÚDE  
E BEM-ESTAR 

 A Castelo Alimentos desenvolveu uma 
nova linha de molhos para saladas, a Leve 
Vita, com maior apelo à ‘saudabilidade’, 
com fibra, que auxilia no bom funcio-
namento do intestino, e 0% de gordura 
trans em sua composição. Disponíveis 
nos sabores (dos quais dois, únicos no 
mercado) iogurte com hortelã, chá 
verde com limão e mostarda e mel, 
os molhos da Linha Leve Vita trazem 
uma verdadeira alquimia de ingredientes, 
tornando-os mais saborosos, saudáveis e funcionais. O 
Leve Vita chá verde com limão oferece os benefícios do 
chá verde, como propriedades antioxidantes, energéticas, 
além de acelerar o metabolismo. Contém 12 calorias em 
uma porção. O Leve Vita iogurte com hortelã mescla o 
poder do iogurte de equilibrar o organismo aos benefícios 
da planta, que auxilia na digestão e contém vitaminas A, 
B e C. Contém 15 calorias em uma porção. O Leve Vita 
mostarda e mel combina o mel, que é fonte de antibiótico 
natural, ao condimento, num sabor que agrada aos mais 
variados paladares. Contém 14 calorias em uma porção. 
SAC: 0800 771 6111 - www.casteloalimentos.com.br

PRODUTOS NATURAIS  
E INTEGRAIS 

A Yoki Alimentos apresenta a linha Mais 
Vita de produtos naturais e integrais, sem 
deixar de lado a variedade de sabores: 
quinoa em grão 200g, linhaça dourada 200g, 
cevadinha em grão 500g, cevada torrada e 
moída 250g, farinha de soja tostada 250g, 
aveia em flocos 250g e farelo de aveia 250g. 
Há ainda, a linha de bebidas à base de soja 

Mais Vita. Trata-se de alimentos nutritivos, extraídos diretamente 
dos grãos de soja, ricos em cálcio, ferro, zinco vitaminas e ácido 
fólico, e isentos de colesterol e lactose. Com alto poder nutritivo, 
a quinoa em grão é rica em ferro, proteínas e fibras, o que dá a 
sensação de estômago cheio e, portanto, auxilia na dieta. Além 
disso, combate a anemia e os sintomas de TPM e da menopausa, 
regula o intestino, retarda o envelhecimento, controla os níveis 
de colesterol, glicemia e triglicérides no sangue, entre outros 
benefícios. Pode ser utilizada no preparo de pães, pudins, massas, 
mingaus, sopas, sucos, biscoitos e panquecas. A linhaça dourada 
é considerada um alimento funcional, por ser uma rica fonte 
dos ácidos graxos ômega 3 e ômega 6 e de minerais, vitaminas 
e fibras, além de um composto chamado lignana, que atua na 
prevenção do câncer de mama e dos sintomas da menopausa. 

Outros benefícios: regularização intestinal, controle dos índices 
de colesterol e glicose sanguínea, prevenção do câncer de cólon e 
de doenças cardiovasculares. Diminui ainda a retenção de líquidos 
e atua no sistema imunológico. Pode ser usada no preparo de 
bolos, tortas e sopas ou ser acrescentada em frutas, iogurtes, 
vitaminas etc. Nutritiva, fonte de proteínas e rica em fibras, a 
cevadinha em grão é indicada para preparar saladas, sopas e até 
para substituir o arroz. Já a cevada torrada e moída é uma ótima 
sugestão para consumo no café da manhã e em diversas refeições 
do dia, como em mingaus, bolos, tortas, biscoitos e bebidas. Já a 
farinha de soja tostada é obtida por meio da moagem do grão 
da soja. Rica em proteínas e ferro, contém fibras que ajudam no 
bom funcionamento do intestino. Pode ser utilizada no preparo 
de pães, bolos, tortas, biscoitos e salgados, no lugar de um terço 
da farinha de trigo. Fica ótima também em coberturas de saladas 
de frutas e sorvetes. Outro ingrediente indispensável na dieta 
é a aveia em flocos. Nutritiva e funcional, é rica em proteínas, 
aminoácidos, cálcio, ferro e substâncias antioxidantes, que di-
minuem o risco de algumas doenças. Também ajuda a diminuir 
o colesterol e estimula o funcionamento do intestino. É um 
excelente ingrediente para utilizar em sopas, mingaus, iogurtes, 
frutas, sucos e vitaminas. Além disso, o produto é 100% natural.  
SAC:  (11) 2188-8444 - www.yoki.com.br
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BARRAS DE CEREAIS E 
GRANOLAS 

A rede Mundo Verde acaba de ampliar seu mix com 
granolas e barrinhas de cereais de sua linha de produtos 
de marca própria - a Mundo Verde Seleção. Os alimentos 
chegam às lojas com o objetivo de auxiliar na dieta diária e 
complementar a alimentação de maneira saudável. São quatro 
versões de granola e a mesma quantidade de bar rinha. A 
Cacau Light é fonte de fibras e não contém gorduras trans. 
Entre seus ingredientes destacam-se aveia, flocos de cereais 
(trigo, arroz, milho, aveia e cevada), cacau, e gérmen de trigo. 
A Tradicional Diet é uma granola sem adição de açúcar; é 
fonte de fibras e não contém gorduras trans. Sua composição 
inclui aveia, fibra de trigo, gérmen de trigo, flocos de cereais 
(trigo, arroz, milho, aveia e cevada), e castanha de caju e 
castanha do Pará. A Granola Tradicional é fonte de fibras e 
não contém gorduras trans. Sua composição contém aveia, 
fibra de trigo, gérmen de trigo, flocos de cereais (trigo, arroz, 
milho, aveia e cevada), e castanha de caju e castanha do Pará. 
A Granola de Banana e Chia Light é fonte de fibras e não 
contém gorduras trans. Alguns dos ingredientes incluem 
aveia, flocos de cereais (trigo, arroz, milho, aveia e cevada), 
fibra de trigo, gérmen de trigo, banana passa, chia, e castanha 
de caju e castanha do Pará. - www.mundoverde.com.br

CHÁ VERDE COM 
CRANBERRY 

A WOW!Nutrition inova mais uma 
vez trazendo para o consumidor a 
exclusiva combinação do chá verde com 
a cranberry, fruta que vem se tornando 
cada vez mais popular e procurada no 
país. A combinação do chá verde com 
a cranberry apresentada pela WOW! é 
leve, refrescante e tem 0% de caloria. A 
bebida é ideal para os consumidores que 
se preocupam com a alimentação saudável e não tem muito 
tempo para preparar chá. O produto é rico em vitamina 
C, não possui conservadores, açúcar e caloria.  Feel Good 
Chá Verde com Cranberry pode ser consumido a qualquer 
hora do dia e em qualquer lugar. A dica é consumir o 
produto gelado, o que deixa o sabor ainda mais refrescante.  
SAC: 0800 701 6966 - www.wow.com.br

SUCO DE SOJA 
Sufresh Soyos alia o 

m elhor da soja ao melhor 
da fruta. O consumidor tem 
à disposição nove sabores 
frutais: abacaxi e limão, la-
ranja e cenoura, maçã, ma-
mão e acerola, manga e coco, 
maracujá, morango, pêssego 
e uva. Toda a linha é rica em 
vitamina C, 0% lactose, 0% colesterol e 
não possui conservadores; um copo de 
Sufresh Soyos possui apenas 65kcal em 
média. Além da embalagem de 1 litro, Sufresh Soyos também 
está disponível em embalagens de 200ml com personagens da 
Turma da Mônica, ideais para consumo em qualquer lugar e para 
tornar o lanche das crianças um hábito saudável, nutritivo e di-
vertido. A soja é cada vez mais conhecida pelos seus benefícios. 
Uma ótima alternativa para quem quer ficar saudável e com 
o corpo em forma é incluir no cardápio o suco de soja. A soja 
contém isoflavona, indicada para tratamentos de menopausa. 
Além disso, possui atividades anti-cancerígenas e antioxidantes, 
e pode ser usada no tratamento de osteoporose e redução do 
colesterol. Rica em vitamina E, que combate o envelhecimento, 
saponina que previne esclerose das artérias, lecitina que ativa 
as células do cérebro, fibras que ajudam no funcionamento 
do intestino e o cálcio que fortalece os ossos, esse grão é 
sem dúvidas um dos alimentos mais benéficos para sua saúde.  
SAC: 0800 772 6566 - www.sufresh.com.br

ARROZ INTEGRAL COM 
GRÃOS E CENOURA 

A Mars apresenta mais um lançamento 
saboroso, saudável e prático: Ráris® 7 Grãos & 
Cenoura. Com sabor delicioso, Ráris® 7 Grãos 
& Cenoura vem com pedaços desidratados de 
cenoura que, após o cozimento, ficam iguais 
à cenoura picadinha em casa. É muito fácil de 
preparar: igualzinho ao arroz comum e fica 
pronto em 30 minutos. É uma opção de acompanha-
mento diário mais saudável e que também pode ser utilizado em 
receitas especiais de risotos e saladas, como as saborosas sugestões 
que estampam as embalagens. Elaborado com ingredientes selecio-
nados para compor uma refeição nutritiva e com mais vitaminas, o 
produto é fonte de fibras, proporcionando mais saúde, bem estar 
e auxiliando no bom funcionamento do intestino. Também contém 
fósforo, manganês e o antioxidante betacaroteno, que combate os 
radicais livres que aceleram o envelhecimento. Além das receitas, 
as embalagens de Ráris® 7 Grãos & Cenoura incluem ícones que 
destacam a quantidade de calorias (valor energético) por porção 
e quatro outros importantes nutrientes (gorduras totais, gorduras 
saturadas, sódio e açúcares) por porção versus a quantidade diária 
recomendada. SAC: 0800 702 0090 - www.raris.com.br
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