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Novos

Chandelle sabor  
mousse de maraCujá

a doce mistura tropical do mara-
cujá com chocolate é o novo sabor 
que a nestlé leva ao consumidor 
em mais uma inovação na linha de 
sobremesas Chandelle. o sabor 
mousse de maracujá (150g), que vem 
com pedaços de chocolate, integra 

a linha de mousses Chandelle que, desde 2008, traz inova-
ções à categoria de sobremesas refrigeradas premium, com 
os sabores due chocolate ao leite, que mistura mousse de 
chocolate ao leite com calda de chocolate, o Chandelle due 
chocolate branco, da combinação entre mousse de chocolate 
branco com calda de chocolate preto, e o Chandelle pedaços 
de chocolate, mousse de chocolate com pedaços crocantes 
do doce. saC: 0800 770 2460 - www.nestle.com.br

Farinha integral 
embalada a váCuo 

PiPoCas Para miCroondas 
em sabores exClusivos 

a hikari lançar dois sabores ex-
clusivos de pipoca para microondas: 
ervas finas e maçã com canela. As 
novas pipocas também se diferenciam 
por serem mais macias e com alto 
poder de estouro. os novos sabores 
são produzidos com grãos de milho 
importados e são isentas de gordura 
trans, que está relacionada com a ele-
vação das taxas do ldl (mau coles-
terol) e com a diminuição dos níveis 
de hdl (bom colesterol). a linha completa para microondas 
da hikari é composta pelas versões natural, manteiga, light, 
bacon, queijo e chocolate. o rendimento de cada embalagem 
de pipoca de 100g é de quatro porções. já o tempo de pre-
paro no microondas varia de 2 a 4 minutos, dependendo da 
potência do forno. saC: (11) 4674-6001 - www.hikari.com.br

suCrilhos sabor 
brigadeiro

a dona benta, marca de farinhas de trigo e misturas para 
bolos, apresenta duas novidades em sua linha de produtos: 
farinha de trigo reserva especial e farinha de trigo integral, as 
primeiras farinhas de trigo embaladas a vácuo por processo 
automatizado. Compacta e transparente, a nova embalagem é 
resistente e prática, pois pode ser facilmente guardada mesmo 
após aberta. enquanto uma farinha em embalagem comum tem 
em média cinco meses para consumo, com a opção a vácuo 
é possível estender este prazo para 12 meses. a tecnologia 
utilizada oferece maior durabilidade e proteção ao produto 
enquanto fechado. a farinha de trigo reserva especial, é 
puríssima e elaborada com trigo de origem controlada. já a 
farinha de trigo integral é 100% integral por ser processada em 
moinho de pedra.  A novidade é rica em fibras, vitaminas e sais 
minerais que ajudam a promover boa nutrição e agregar be-
nefícios à saúde. saC: 0800 726 2020 - www.donabenta.com.br

Chás Premium
a nestea apresenta sua nova linha 

de chás premium, nos sabores chá verde 
com limão, chá vermelho com frutas 
vermelhas e o exclusivo chá branco com 
cidreira. os lançamentos podem ser 
encontrados em embalagens tetra Pak de 1 litro, que acom-
panham a nova identidade visual da marca adotada no brasil, 
com folhas de chá em alto relevo, reforçando o conceito de 
bebida natural. saC: 0800 770 117 - www.nestle.com.br

snaCk sensações em 
novo sabores

a PepsiCo, fabricante da elma 
Chips, relança sua linha de snacks 
sensações, com nova embalagem, 
sabores e reposicionamento focado 
no mercado gourmet. também lan-
ça o blog Clube sensações que irá 
tratar de gastronomia e dar receitas 
exclusivas. as embalagens dos antigos 
sabores (frango grelhado, peito de 
peru e ao forno, carne assada) foram reformuladas, e mais três 
novos sabores chegam às prateleiras: cebola e shoyu, medi-
terrâneo (tomate, alho e manjericão) e provolone com ervas.  
saC: 0800.703.4444 - www.pepsico.com.br

Cream Cheese  
yogurt tiPo labneh 

a danubio lança uma delícia inspirada no oriente médio: 
o cream cheese yogurt tipo labneh. Palavra derivada do vocá-
bulo Laban, Labneh significa “branco” ou “leite” e é um tipo de 
queijo cremoso obtido a partir da fermentação do leite, por 
meio de um processo semelhante ao da fabricação do iogurte. 
Possui uma consistência única, situada entre iogurte e queijo. 
muito tradicional no oriente médio e no sul da ásia, é um 
alimento amplamente utilizado na culinária, na preparação de 
pratos cozidos e na preparação de doces e sobremesas. Com 
baixo teor de gorduras e calorias, o cream cheese yogurt tipo 
labneh é uma saborosa opção para quem segue uma dieta ali-

novas embalagens 
duCoCo

a ducoco al imen-
tos apresenta novidades 
para os clientes do leite  
ducoco. a principal delas 
é a reformulação total da 
embalagem das versões de 
200 e 500ml de vidro, tanto tradicional quanto light. utilizando 
a mesma fórmula em seu conteúdo, o produto ganhou um 
shape totalmente novo e exclusivo, tampa abre e fecha, além 
de novos rótulos, com duas receitas, sendo uma no verso e 
outra na parte interna dos rótulos. o leite ducoco é um in-
grediente culinário versátil e natural, com o sabor que sofistica  
qualquer receita, desde as mais simples e tradicionais até as 
mais elaboradas. a ideia é promover uma mudança no tradicio-
nal modo de usar o leite de coco. a tampa abre e fecha permite 
que o produto seja aberto sem a utilização de utensílios e 
que seja armazenado na geladeira de uma forma mais higiê- 
nica, uma vez que a tampa não enferruja e o leite de coco 
fica mais bem conservado. O produto pode ser utilizado em 
pequenas doses em um prazo de até 10 dias.  outra grande 
novidade da marca é a chegada da linha gourmet, que traz 
versões de 500ml tetra Pak e 1 litro. este novo segmento é 
voltado para chefs de cozinha e foodservice, que necessitam 
de uma quantidade maior de leite de coco em suas receitas. 
saC: 0800 13 9933 - www.ducocoalimentos.com.br

ketChuP sabor Pizza
a Quero, agora unida com 

a marca global heinz, apresenta 
ao mercado o seu ketchup sa-
bor pizza. a novidade traz em 
sua receita exclusiva tomates 
selecionados e ingredientes 
especiais. o produto é apre-

sentado ao consumidor em novas e modernas embalagens 
Pet de 400g e 200g, que também acompanham toda a linha de 
ketchups Quero em frascos: tradicional, picante e, agora, pizza. 
saC: 0800 16 5858 - www.quero.com.br

no ano em que a kellogg’s come-
mora o 50º aniversário da sua presença 
no brasil, a marca reedita, por tempo 
limitado, o sucrilhos sabor brigadeiro 
320g. opção de cereal para crianças e 
adultos, o sucrilhos sabor brigadeiro é 
fonte de vitaminas e minerais. a emba-
lagem traz o dourado como cor predominante, totalmente 
diferente das cores dos produtos em linha. a cor foi escolhida 
especialmente para comemorar as bodas de ouro da empre-
sa que há 50 anos produz o cereal mais famoso do país.  a 
menção a festa também é retratada através das bexigas, da 
vela e do logo comemorativo dos 50 anos da kellogg’s, que 
está sendo aplicado em todos os produtos ao longo de 2011. 
saC: 0800 888 5555 - www.kelloggs.com.br

mentar equilibrada. não utiliza 
gordura vegetal, amido ou 

sabores artificiais em sua 
composição, seguindo 

os padrões de qualidade  
danubio. saC: 0800 724 6433 

www.danubio.com.br
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Cortes bovinos  
e vegetais Congelados 

a marfrig está ampliando e 
diversificando o seu portfólio des-
tinado ao foodservice. a linha seara 
Food service, composta em sua 
maioria por produtos à base de 
carnes de aves e suínos, acaba de 
ganhar um grande incremento com 
produtos à base de carne bovina 
e vegetais congelados. dentre os 
produtos bovinos, além dos cortes 
tradicionais, estão disponíveis cor-
tes porcionados padronizados e 
cortes especiais para churrascarias. 
já os vegetais congelados, como 

polenta, batatas e mandiocas, são alimentos 100% naturais 
e oferecem facilidade, redução de desperdício e qualidade 
com embalagens de fácil manuseio e no tamanho exato 
para cada necessidade. dessa forma, a marfrig oferece mais 
variedade, praticidade, versatilidade de aplicações, maior 
rendimento e qualidade no resultado final dos pratos, seja 
qual for o tipo de estabelecimento a que se destinem. os 
cortes são selecionados e contam com garantia de origem 
marfrig. saC: 0800-473031 - www.marfrig.com.br

molhos Para massas
a mars apre-

senta os molhos 
para massas master- 
foods. disponível 
nos sabores bo-
lonhesa, basílico e 
funghi, as três versões, prontas para uso, vêm em embalagens 
de 340g, ideais para servir até quatro pessoas. basta aquecer 
e adicioná-los às massas. Cada ingrediente proporciona às 
massas um toque gourmet. o molho basílico, por exemplo, 
possui na sua receita manjericão fresco.  a praticidade também 
se destaca na possibilidade de não ser necessário consumir o 
pote inteiro de uma só vez; após aberto, os molhos master-
foods podem ser congelados e guardados para uso posterior. 
a versatilidade é outro ponto forte da linha, já que permite 
o preparo de outros pratos como, por exemplo, o chilli me-
xicano, utilizando molhos bolonhesa. outra possibilidade é 
adicionar ½ lata de creme de leite ao molho funghi, deixando-o 
mais rosado. saC: 0800 702 0090 - www.masterfoods.com.br

leite moça 
Cremoso

a nestlé lança no mercado 
brasileiro o moça cremoso, 
mais um docinho pronto da 
marca. o lançamento acom- 
panha o novo visual nas emba-
lagens da linha moça docinhos, 
ex-moça Fiesta, nos sabores 
brigadeiro, beijinho e chocolate 
cremoso, com maior destaque para a marca moça. a nova 
embalagem acompanha o comportamento do consumidor 
destes itens, que já não espera as festas para saboreá-los. 
hoje, além do uso tradicional como docinhos, acompanham 
sobremesas diversas e podem ser consumidos a qualquer 
hora. o novo moça cremoso está disponível em embalagem 
de 380g. saC: 0800 770 2458 - www.nestle.com.br

h2oh! Frutas
de olho nas tendên-

cias, h2oh! expande seu 
portfólio com mais uma 
inovação: a h2oh! Frutas. 
a nova linha chega ao mer-
cado nas versões laranja e 
citrus. o produto é leve, 
refrescante, zero caloria e 
fonte de vitaminas, assim 
como h2oh! limão. a 
novidade é que h2oh! 
Frutas tem um toque a 
mais de suco de frutas em 
sua composição, conferin-
do ao produto um visual 
e sabores diferenciados. 
a escolha do sabor laranja é resultado da importância que 
a fruta tem para os consumidores brasileiros, e no caso de 
citrus, a inspiração veio da argentina. o produto, que já está 
no mercado argentino desde 2007, é um sucesso e tem mais 
da metade das vendas no segmento. h2oh! Frutas chega para 
expandir a categoria de bebidas levemente gaseificadas, e além 
disso, para atender aos consumidores que procuram uma be-
bida leve e saborosa para acompanhar as refeições e refrescar 
o dia a dia. a novidade está disponível em embalagens Pet de 
500ml e 1,5 litro. saC: 0800.725.0004 - www.pepsico.com.br

Chás holandeses 
P a r a  c o m p l e t a r  a s  

opções da linha gourmet, a la  
rioja lança os chás holandeses 
bradley´s. os diversos sabo-
res de chás são oriundos do 
verde, preto ou rooibos, em 
sachês tipo envelope e pirâmide, formato inédito no brasil. 
os chás bradley’s estão disponíveis em caixas com 10 en-
velopes ou 15 pirâmides, e em um estojo de madeira com 
diversas opções de sabores individuais. saC: 0800 10 6500  
www.larioja.com.br

Creme de leite nestlé  
em nova embalagem

a nestlé reformulou as 
embalagens do creme de leite 
para que o produto ganhe mais 
destaque nas gôndolas. Com a 
mudança, o logotipo passa a 
ter um formato horizontal e 
linear, e os produtos ganham 
novas cores. nas embalagens tradicionais, o azul é substituído 
pelo vermelho, enquanto o creme de leite leve light pode ser 
identificado pela cor verde. Outra novidade é a imagem da 
receita na parte frontal do rótulo, que serão trocadas a cada 
semestre. saC: 0800 770 2458 - www.nestle.com.br

molhos saudáveis
a Predilecta alimentos amplia seu 

portfólio e lança três novos produtos. 
um deles, é a linha de molhos saudáveis, 
nas versões molho de tomate seco com 
cenoura, molho de tomate com berinje-
la, e molho de tomate com legumes. a 
marca apresenta também uma linha de 
sopas prontas, com pedaços de legumes, 
disponível nos sabores caldo de abóbo-
ra com carne seca, sopa de vegetais e 
tomate seco, e canja de galinha com legumes.  a marca lança 
ainda o molho xadrez e o oriental, da linha molhos prontos 
orientais. saC: 0800 55 2727 - www.predilecta.com.br

WaFer renata em novo 
sabor 

leites esPeCiais
atenta à crescente demanda dos consu-

midores por alimentos completos e práticos, 
a tirol apresenta ao mercado a linha de leites 
Premiare em embalagens tetra Pak com tampa 
de rosca. são três novos produtos, integral com 
adição de ferro e vitaminas; semidesnatado com 
baixo teor de lactose; e desnatado com cálcio, 
na versão de um litro.

o leite integral com adição de ferro é reco-
mendado para crianças, que precisam de mais 
energia e disposição na fase de desenvolvimento. 
a versão desnatada com adição de cálcio contém 
doses aumentadas deste nutriente, permitindo 
uma alimentação mais leve para consumidores 
de todas as idades. já o leite semidesnatado com 
baixo teor de lactose é indicado para pessoas 
que sofrem de intolerância, permitindo uma alimentação ba-
lanceada, com todos os benefícios do leite, sem prejudicar o 
organismo. saC: 0800 643 7001 - www.tirol.com.br

temPeros nos sabores 
mineiro e gaúCho 

a yoki alimentos se inspirou em 
duas regiões, conhecidas pelos tradicio-
nais sabores marcantes, para ampliar a 
linha mais sabor da kitano, que ganha 
agora o mais sabor mineiro e o mais 
sabor gaúcho. mais sabor mineiro, 
opção para carnes, aves e peixes, pro-
porciona aos alimentos um toque de 
ervas, pimentão e pimenta. já para os 
amantes da culinária do sul do país, 
que apreciam um paladar mais forte 
e condimentado, a kitano selecionou 
dois temperos que traduzem o aroma característico da 
verdadeira gastronomia gaúcha, alecrim e cheiro-verde, para 
apresentar o novo mais sabor gaúcho, ideal para temperar 
carnes, aves e arroz de carreteiro. os novos temperos estão 
disponíveis em pacotes contendo 60g, equivalente a 12 
saches de 5g cada.  saC: (11) 2188-8444 - www.yoki.com.br

o grupo selmi lança 
o wafer renata brigadei-
ro. seguindo o mesmo 
padrão dos demais sabo-
res da linha, a novidade conta com quatro amplas camadas de 
recheio, que resultam em muito mais sabor e cremosidade. 
o lançamento está disponível em pacotes de 115g. o novo 
wafer brigadeiro complementa o portfólio de biscoitos 
recheados do grupo selmi, composto pelas linhas galo 
e galo show (infantil), os wafers renata, assim como sua 
versão individual, de 27g, e o renata descolados lanchinho, 
porção individual dos biscoitos infantis renata descolados. 
saC: 0800 11 58 55 - www.selmi.com.br

ChoCo leCo zero
Para atender a crescente demanda dos con-

sumidores por produtos light/diet, a jbs lança, 
através da sua marca vigor, o Choco leco zero. 
o novo produto chega às prateleiras em emba-
lagens tetra brik aseptic, da tetra Pak, de 200 
ml, o que garante um conteúdo fresco, saboroso 
e nutritivo, sem a necessidade de utilização de 
conservantes.  além disso, traz para o consumi-
dor os benefícios do enriquecimento com as 
vitaminas a, b2, b6, C, e. o novo Choco leco zero completa 
a linha de leites aromatizados da marca, que ainda conta com 
o Choco leco tradicional de 1 litro e 200ml, e o Choco leco 
sabor chocolate branco. saC: 0800-7246433 - www.vigor.com.br
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