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Novos

ActiviA mArAcujá light

geléiAs diet 
desenvolvidas especialmente para pessoas que procuram 

uma dieta sem adição de açúcar, as geléias delakasa podem 
ser encontradas em oito sabores, abacaxi, ameixa, amora, 
damasco, goiaba, jabuticaba, morango e uva. Fabricadas por 
meio do cozimento da polpa da fruta, preservando seu sabor 
natural, não apresentam adição de açúcar, por isso, podem ser 

usadas para compor di-
versas sobremesas diet. 
sAc: 0800 722 6510  
www.delakasa.com.br

elegê Ferro
 A elegê, marca pertencente à 

BrF Brasil Foods, acaba de ampliar 
sua linha de leites especiais, com o 
lançamento do elegê Ferro. trata-se 
de um leite uht integral, espe-
cialmente formulado para atender 
às necessidades de quem está em 
crescimento, oferecendo muito 
mais nutrição às crianças e aos 
jovens ativos. mineral indispensável 
para as atividades fundamentais 
do organismo, o ferro auxilia no 
combate às infecções, evita a fadiga 
e estimula o desenvolvimento sau-
dável. também contribui para evitar 
a anemia ferropriva, causada pela 
falta desse nutriente. o leite elegê 
Ferro ainda contém vitamina c e 
vitamina A. disponível em embala-
gens de 1 litro. sAc: 0800 51 2198   
www.elege.com.br 

AchocolAtAdo 
orgânico

 A vitalin lança o achocolatado or-
gânico sem glúten e sem lactose. o alto 
teor de cacau agrega funções antioxi-
dantes e minerais ao produto, além de 
conferir mais cremosidade e sabor. sua 
fórmula sem aditivos químicos pode ser 
misturada com leite comum ou leite de 
soja. Além disso, o pó do achocolatado pode ser utilizado 
como um ingrediente nutritivo em bolos e biscoitos. o pro-
duto atende a celíacos e pessoas com intolerância à lactose.  
sAc: (47) 3370-6743 - www.vitalin.com.br

Activia maracujá 0% de gordura é a nova versão light do 
iogurte funcional da danone, que ajuda a manter o intestino 
no ritmo. o produto tem apenas 62kcal por pote de 100g, é 
rico em vitamina  A (25% das necessidades diárias), vitamina 
d (26%) e cálcio (24%). Activia maracujá 0% de gordura é cre-
moso, com pedaços da polpa de maracujá que intensificam o 
sabor da fruta.  Além do sabor, contém o exclusivo bacilo Dan 
Regularis, capaz de sobreviver ao sistema gástrico e chegar vivo 
e em grande quantidade ao intestino, ajudando a mantê-lo no 
ritmo. está disponível em bandeja com quatro potes de 100g. 
sAc: 0800 701 7561 - www.activiadanone.com.br 
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sucos com  
BeneFícios à sAúde 

reFresco à BAse de sojA 
A hikari está in-

gressando no segmen-
to de refresco em pó 
à base de soja com o 
lançamento da linha 
Frukari. A novidade 
combina extrato de 
soja com nove dife-
rentes sabores de fru-
tas. Frukari é rico em 
proteínas, apresenta 
vitamina c, que é um 
poderoso antioxidan-
te, é isento de lactose, 
e não contém coran-
te artificial. A linha é 
composta por nove sabores: laranja, morango, limão, manga, 
abacaxi, pêssego, uva, goiaba e maracujá.  cada sachê de 50g 
rende 1 litro de refresco. o preparo é fácil e rápido, pois basta 
misturar o conteúdo do sachê em 1 litro de água ou leite.  A 
opção de diluição do refresco no leite é indicada para quem 
não tem alergia à lactose. Pode-se obter também uma bebida 
com a consistência de um shake cremoso. Para isso, deve-
se bater o refresco com leite bem gelado no liquidificador.  
sAc: (11) 4674-6001 - www.hikari.com.br

Arroz sete cereAis + sojA 
A josapar uniu sete cereais integrais com a soja e ofere-

ce um produto 100% natural e nutritivo, ideal para os que 
pretendem manter uma dieta equilibrada e um aliado para 
pessoas que têm problemas como hipertensão, colesterol 
alto, sobrepeso e mau funcionamento do intestino. compos-
to por  arroz  integral, aveia integral, cevada integral, trigo, 
centeio, triticale, arroz selvagem e soja, o tio joão 7 cereais 
+ soja melhora o funciona-
mento do intestino, além 
de fornecer ao organismo 
substâncias  antioxidantes 
que ajudam a combater os 
radicais livres, manter o 
equilíbrio dos níveis de  co-
lesterol e dos triglicerídeos.
muito versátil para quem  
quer manter a boa forma, 
já que proporciona  maior  
saciedade. utiliza soja não 
transgênica e possui 0% de 
colesterol e 0% de gordura 
trans. sAc: 0800 531800  
www.josapar.com.br

A gourmand apresenta uma linha de sucos com sabo-
res inéditos. entre as novidades fabricadas pela tradicional 
empresa austríaca rauch, destaque para os sucos naturais 
de romã, cassis, damasco, grapefruit (laranja rosa e natural), 
cereja, morango e cranberry. de acordo com pesquisas 
médicas nacionais e internacionais, algumas dessas frutas 
podem servir com importantes ferramentas no combate e na 
prevenção de diversas doenças. um exemplo é a romã, cuja 
composição pode trazer resultados expressivos em relação 
ao câncer de próstata, minimizando a proliferação das células 
cancerígenas, tanto no tratamento quanto no pós-operatório. 
já o cranberry, frutinha vermelha semelhante a uma pequena 
cereja e pouco comum no Brasil, é alvo de diversos estudos 
sobre a prevenção de infecções urinárias. os benefícios da 
fruta estariam em uma substância que impediria a adesão de 
bactérias na parede da bexiga, principalmente no que se refere 
à Escherichia coli, uma das principais causadoras das cistites. 
sAc: (11) 3842-5050 - www.gourmand.com.br

mAssA com zero AçúcAr 

A lightsweet amplia seu portfólio com o lançamento do 
único produto zero açúcar no segmento foodservice: a multi 
massa lowçucar. com multi aplicações, é ideal para o pre-
paro de pães, doces, roscas, brioches, croissants, panetones 
e sonhos, sendo desenvolvido especialmente para utilização 
profissional nos mais variados mercados. O diferencial da Multi 
massa está relacionado aos ingredientes que a compõe, já que 
contém em sua formulação a gordura de palma, o que faz com 
que o produto seja zero gordura trans, além de ser adoçado 
com stevia Plus da lowçucar, o qual contém em sua formula-
ção um edulcorante natural extraído da planta Stevia Rebau-
diana. o produto está disponível em embalagens de 2,5 kg. 
sAc: (44) 3232-8182 - www.lightsweet.com.br
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ProteínA de sojA 
enriquecidA com 
vitAminAs e sAis minerAis 

A schraiber apresenta na sua linha de 
suplementos alimentícios, funcionais e nu-
tracêuticos, a proteína de soja enriquecida 
com vitaminas e sais minerais. o produto 
contém proteína de soja, maltodextrina, 
fosfato tricálcico, óxido de magnésio, vita-
mina e, vitamina B6 e edulcorantes, como 
o ciclamato e a sacarina. Para o preparo, 
basta adicionar 30g (02 colheres de sopa) 
ao leite de soja ou leite desnatado batido 
no liquidificador.  A soja possui elevado teor 
de proteínas (38% a 42 %) quando compa-
rada com outras fontes de proteína vegetal. 
Possui gorduras insaturadas, como ácidos 
linoléico e linolênico, e as isoflavonas que 
ajudam na redução do colesterol sanguíneo.  
A ingestão diária de proteínas da soja auxilia 
na redução dos níveis do chamado “mau” 
colesterol (ldl), ao mesmo tempo em que 
ocorre um estímulo para a produção do 
“bom” colesterol (hdl). sAc: 0800 12 4522  
www.schraiber.com.br

BArrA integrAl com 
recheio 

Acaba de chegar às gôn-
dolas dos supermercados Pão 
de Açúcar, compreBem, ABc 
sendas, extra hipermercados, 
extra supermercados e extra 
Fácil mais um lançamento da 
marca taeq: a barra integral com recheio. A novidade está 
disponível nos sabores maça com canela, banana, e goiaba. o 
recheio é feito com polpa das frutas e não contem corante 
artificial. As novas barrinhas são fontes de fibra e light em 
calorias, cada uma possui, em média, 109kcal.  A embalagem 
de 90g traz três unidades. A barra integral com recheio 
vem para complementar a família de barrinhas de cereais 
taeq que conta com as versões orgânica, de soja e light. 
sAc:  0800 15 21 34 - www.taeq.com.br

FArinhA de linhAçA 

quinoA em grãos e em 
Flocos

A vitao Alimentos 
traz ao mercado brasi-
leiro dois produtos de 
uma nova linha: quinoa 
em grãos e flocos de 
quinoa. entre suas várias 
qualidades, a quinoa 
possui um alto poder 
nutritivo, proteína de alta qualidade e grandes quantidades 
de fibras. Seu sabor é leve, semelhante ao da soja. Além disso, 
também contém vitamina B1, B2, B3, c e e. tanto a quinoa 
em grãos quanto sua versão em flocos possui as mesmas 
características nutricionais, porém, são consumidas de formas 
diferentes. A quinoa em grãos sempre deve ser cozida antes do 
consumo, sendo usada principalmente para enriquecer salada, 
bem como em bolinhos com legumes, tabule ou ainda como 
substituta do arroz. Já os flocos de quinoa estão pronto para 
consumo in natura, acompanhando iogurtes, vitaminas e frutas 
amassadas ou adicionado em massas de pães, bolos, sucos e 
vitaminas. sAc: 0800 722 6510 - www.vitao.com.br 

A Yoki apresenta a farinha de li-
nhaça da marca mais vita. o 
produto chega ao mercado 
para atender o consumidor 
que busca uma alimentação 
saudável, rica em nutrientes 
e capaz de prevenir doenças. 
os valores nutricionais da 
farinha de linhaça já são bem 
conhecidos. estudos feitos 
por universidades do mundo 
todo comprovam os bene-
fícios à saúde, além de uma 
eficaz contribuição para uma dieta mais balanceada, pois o 
alimento ajuda no controle da compulsão alimentar, com a 
redução da sensação de fome. o lançamento da Yoki está 
disponível em embalagem de 200g e ode ser consumida de 
diferentes formas, misturada no suco, no leite, em vitaminas, 
bolos e outras receitas. de origem asiática, a semente de 
linhaça está cada vez mais presente no dia a dia das pessoas 
que buscam uma alimentação saudável e rica em proteínas, 
vitaminas, fibras e sais minerais. Considerada o alimento 
do momento, quando o assunto é saúde, a linhaça é hoje a 
principal fonte de ácidos graxos do tipo ômega-3, que com-
batem as obstruções causadoras de doenças cardíacas. Além 
disso, ajuda na construção de moléculas de hemoglobina, 
remove o excesso de sódio dos rins e exerce uma ação 
antioxidante e de renovação celular, entre outros benefícios.  
sAc: (11) 2188-8444 - www.yoki.com.br
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doce de leite diet em 
novA emBAlAgem 

o doce de leite diet, da lowçucar, 
está com novo visual. com a embala-
gem reestilizada, o produto é indicado 
para todas as pessoas que desejam 
equilibrar saúde e sabor na hora de 
degustar as sobremesas. zero açúcar 
e adoçado com sucralose, contém em 
sua formulação biomassa de banana, 
que é rica em fibras, além de sais mine-
rais e de auxiliar na prevenção do diabetes tipo 2. o doce 
de leite diet está disponível em embalagens de 200g, não 
contém glúten e seu valor energético é de 49 kcal por 20g.  
sAc: (44) 3232-8182 - www.lowcucar.com.br

cAcAu em Pó AlcAlino 
nutricionAl

A tangará Foods 
acaba de lançar o 
cacau em pó alcali-
no nutricional, ideal  
para a produção 
de sorvetes, acho-
colatados, recheios, 
coberturas, massas 
para bolos, biscoi-
tos, bombons e sobremesas diversas. o cacau em pó 
nutricional está disponível em fardos de 25 kg, garan-
tindo maior facilidade aos estabelecimentos comerciais, 
como panificadoras, restaurantes, sorveterias e docerias, 
além de grandes empresas do mercado de alimentos.  
sAc: 0800 72 67399 - www.tangarafoods.com.br 

creme de ricotA light
A tirolez expande sua linha de queijos light, lançando o 

creme de ricota light, produto à base de soro de leite, leite 
desnatado, creme de leite e sal. mesmo com a redução de 
gorduras, o produto permanece saboroso, exatamente como 
a versão tradicional. seu sabor lácteo, fresco e puro, e sua 
textura cremosa, é ideal para acompanhar o café da manhã 
ou lanche da tarde. o produto possui valor energético de 
38 kcal/30g, menos 27% calorias que o produto tradicional.  
sAc: 0800 552035 - www.tirolez.com.br

reFresco de  
BAixA cAloriA 

cookies integrAis sem glúten
A jasmine acaba de lançar os cookies integrais sem glúten. leves, saborosos e crocantes, os 

cookies são produzidos com ingredientes 100% naturais e integrais, não contém glúten nem 
lactose. Elaborados com soja, arroz e milho, cereais ricos em fibras e nutrientes, são ideais para 
uma alimentação balanceada no café da manhã, no lanche ou a qualquer hora. Rico em fibras que 
auxiliam na regularização do funcionamento intestinal, no controle do peso e colesterol, os cookies 
também são fonte de ferro e proteínas, responsáveis pelo crescimento e reparação dos tecidos da 
pele. o produto está disponível nas opções castanha do Pará & caju, e laranja & mel, em embalagens 
de 150g. os cookies integrais sem glúten jasmine podem ser consumidos, com segurança, por 
pessoas que apresentam intolerância ao glúten. sAc: (41) 2106-7871 - www.jasminealimentos.com

A general Brands está colocando no mercado o camp 
zero em pó, refresco de baixa caloria (2,93 calorias por pa-
cote, em média) e sem adição de açúcar, o que o torna uma 
opção também para os diabéticos. saborosos e saudáveis, os 
refrescos vêm em sachês de 10g, que fazem 1 litro de refresco 
cada. o camp zero em pó está disponível nos sabores guaraná, 
frutas vermelhas, pêssego, tangerina, laranja e nos exclusivos 
sabores lima limão e abacaxi com hortelã. 0800 727 2267  
www.generalbrands.com.br 
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