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Maioneses saborizadas 
Consistente, encorpada e com ingredientes altamente 

selecionados, as maioneses saborizadas Ceres, são práticas e 
podem ser encontradas em quatro sabores, presunto, atum, 
azeitona e salsa, alho e cebola. além do sabor tradicional, 
as quatro opções saborizadas complementam a família de 
maioneses, ampliando as possibilidades de uso.  as maioneses 
Ceres realçam o sabor dos pratos, oferecendo consistência 
encorpada e textura leve. outro diferencial da marca é que 
toda a linha apresenta reduzido teor de gordura. Ceres é 
marca da Vida alimentos, empresa especializada no mer-
cado de óleos e gorduras vegetais. saC: 0800 771 8211  
www.vidaalimentos.com.br

Queijo fresCal
Para incrementar 

a seleta variedade 
de queijos frescal, 
a danubio lança 
o queijo frescal 
ultra  f i l trado 
equilibra, mais um 
item de destaque 
da linha premium . 
o equilibra foi espe-
cialmente fabricado por 
meio da alta tecnologia de ultrafiltração, um moderno método 
no qual a gordura e a proteína são retidas pelas membranas, en-
quanto a lactose, sais minerais, nitrogênio não protéico e outros 
componentes menores são eliminados, em parte, junto com a 
água.  a nova versão do queijo frescal também traz proprieda-
des funcionais que ajudam a manter o bom funcionamento do 
organismo devido à ação do probiótico Bifidobacterium animalis. 
Uma fatia de 50g/dia é o suficiente para diminuir a sensação de 
inchaço abdominal. o equilibra passa ainda por um rigoroso 
controle de qualidade que segue o padrão de excelência dos 
produtos danubio. outra inovação da marca está na linha zero. 
o resultado de um queijo com absolutamente 0% de gordura 
foi possível graças à eficiência da tecnologia de ultrafiltração 
que garante a separação da lactose e assegura mais suavidade 
no sabor dos produtos. Produzido através da coagulação enzi-
mática do leite com coalho, o queijo zero é elaborado com 

textura macia e tenra. É o 
produto ideal para dietas 

alimentares, devido à 
ausência total de 
gorduras e do 
baixo nível de 
colesterol, bem 
como do índi-
ce de calorias. 

saC: 0800 724-6433   
www.danubio.com.br

Novosprodutos
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farinha integral 
eMbalada a VáCuo 

sobreMesas líQuidas
  a fleischmann está 

complementando sua  
linha de sobremesas lí-
quidas com a versão 
manjar de coco. o lan-
çamento oferece pra-
ticidade sem abrir mão 
do sabor.  as sobremesas 
líquidas fleischmann são 
apresentadas em emba-
lagens tipo longa vida, 
práticas, modernas e 

inovadoras, pois são as únicas do mercado que não precisam 
de refrigeração e têm validade de seis meses. outras versões 
da mesma linha incluem pudim de leite, quindim, pudim de bri-
gadeirão e chantilly. saC: 0800 704 1931 - www.fleischmann.com.br

linha fruta Pronta
a fugini lança a linha frutas Prontas, inicialmente composta 

pelos produtos fruta Pronta com pedaços de pêssego e a 
versão salada de frutas, que reúne pedaços de pêra, pêssego 
e cereja.  as novidades oferecem soluções completas e prá-
ticas para serem consumidas em qualquer lugar, a qualquer 
hora e com baixa caloria. Com a mesma tecnologia usada nos 
Pratos Prontos da fugini, a linha frutas Prontas não contém 
conservantes em suas receitas e dispensa refrigeração. Com 
isso, os produtos são fáceis de armazenar e consumir, com 
validade de até 18 meses. os lançamentos são apresentados 
em pack com duas unidades de 113g cada, em embalagens 
plásticas. saC: 0800 702 4337 - www.fugini.com.br

Misturas Para bolo
a nita alimentos lança a linha 

de misturas para bolo nita Cream. 
disponível nos sabores chocolate, 
aipim, limão, maracujá e milho, o 
produto, encontrado em embalagens 
de 450g, é uma extensão da linha 
de misturas para bolo nita Cook 
composta por 12 sabores: chocolate, 
baunilha, coco, laranja, doce de leite, 
festa, abacaxi, limão, milho, frutas, 
aipim e cenoura. um dos diferenciais 
da linha nita Cream está na facilidade 
de preparo, com praticidade e rapidez, 
já que o produto, em função da sua 
consistência diferenciada, proporciona 
uma cremosidade intensa que dispensa 
complementos, como caldas, recheios 
e coberturas. saC: 0800 17 1134   
www.nitaalimentos.com.br

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 puríssi-
ma 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 benefícios à 
saúde. saC: 0800 726 2020 - www.donabenta.com.br
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teMPero Para  
frango assado 

Pó Para PreParo  
de Manjar 

Misturas Para bolo 
a lual alimentos lança 10 

sabores de misturas para bolo.  a 
coleção de misturas para bolo da 
lual alia praticidade e qualidade 
em receitas com sabor, cor e 
maciez.  sua fermentação regular 
proporciona um bolo de con-
sistência suave e resistente que 
permite a utilização de recheios 
e coberturas. disponíveis nas 
versões abacaxi, abóbora com 
coco, aipim, baunilha, cenoura, 
chocolate, coco, fubá, laranja e 
limão. o destaque é a mistura de 
abóbora com coco que possui o 
toque adocicado da abóbora asso-
ciado ao aroma marcante do coco. 
juntos, os dois ingredientes aguçam 
o paladar e recriam um sabor 
diferenciado. saC: 0800 770 7230  
www.lualalimentos.com.br 

leite aroMatizado sabor 
ChoColate branCo

eMPanado de frango
a Perdigão apresenta mais uma novidade da linha rechea-

dos:  recheado de Catupiry®, feito com o cremoso requeijão 
original.  a marca ainda tem duas opções de produto: Cordon 

bleu - de presunto e queijo 
e napolitano - de queijo e 
tomate. todos os produtos 
da linha podem ser encon-
trados nas principais redes 
de supermercado em todo 
o país. saC: 0800 701 7782 

www.perdigao.com.br

a Knorr lança mais uma novidade para facilitar o dia a dia 
do consumidor. após o sucesso de Meu arroz, que garante 
o arroz perfeito todo dia (branquinho, soltinho e com sabor 
caseiro) e de Meu feijão, que traz de volta o apelo do feijão 
congelado (devolvendo cor, aroma e sabor), chega ao mercado 
Knorr Meu frango assado. o produto oferece a solução para 
um frango sempre saboroso e suculento, preparado de ma-
neira rápida e prática. Com Knorr Meu frango assado, basta 
misturar o frango e o tempero no saquinho, que acompanha 
o produto, e levá-lo ao forno, dispensando a necessidade de 
marinar ou o acréscimo de novos ingredientes. o produto 
está disponível nas versões limão e orégano; e alho e cebola. 
A embalagem deve ser utilizada uma única vez e é suficiente 
para o preparo de 1,2 kg de frango, seja ele inteiro ou em 
pedaços. saC: 0800 707 0077 - www.knorr.com.br a Mococa, tradicional produtora de lácteos, lança o 

leite Mocoquinha sabor chocolate branco em embalagem 
tetra brik aseptic 200ml slim, da tetra Pak.  a novidade, 
que é enriquecida com vitaminas a e d, é apresentada em 
embalagem tetra Pak, prática e pronta para consumir, permi-
tindo que os produtos se mantenham frescos, saborosos e 
nutritivos, sem a necessidade de utilização de conservantes. 
a linha Mocoquinha, que também conta com o leite aroma-
tizado sabor chocolate, é ilustrada com os personagens da 
famosa série infantil “Cocoricó”, veiculada na tV Cultura.  
saC: 0800 7070033 - www.mococa.com.br

a lowçucar apresenta o pó para 
preparo de manjar de coco zero 
Açúcar. Com perfil de receita tradi-
cional, a lowçucar desenvolveu esta 
sobremesa com 45% menos calorias 
comparada à versão tradicional. a 
sobremesa pode ser consumida por 
crianças, adultos, idosos, gestantes 
e diabéticos, e é uma opção para 
quem deseja perder peso ou manter a forma com saúde. o 
pó para preparo de manjar de coco zero açúcar lowçucar 
está disponível em embalagens de 45g, não contém glúten e 
seu valor energético é de apenas 41 Kcal por porção de 120g. 
saC: (44) 3232-8182 www.lowcucar.com.br
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leites esPeCiais

a Parmalat, marca licenciada pela leitbom, apresenta sua 
linha de leites especiais. esses produtos contêm nutrientes, 
como cálcio, vitaminas, colágeno e fibras em suas fórmulas, 
além de versões com baixa lactose para pessoas que possuem 
intolerância à lactose. a Parmalat oferece as linhas zymil 
(na versão original e sabores - pêssego, maça e baunilha), 
dietalat, Physi-cal, fibresse e Vitalat. o produto dietalat é 
um leite light composto por vitaminas a e d. ideal para os 
consumidores que buscam um alimento saudável e de baixa 
caloria. o fibresse também é da categoria light, porém rico 
em fibras. A ingestão desse alimento ajuda a regular a flora 
intestinal quando associada a hábitos de vida saudáveis.  a linha 
Physi-cal é semidesnatada e oferece uma dose extra de cálcio 
natural do leite. além disso, é fonte de vitamina d. o Vitalat 
é uma bebida láctea com leite desnatado em sua formulação. 
o produto light contém adição de colágeno e vitaminas 
a e e. o colágeno é uma proteína cuja principal função é 
dar sustentação e firmeza ao tecido muscular, além disso, é 
responsável também pela elasticidade da pele. Para finalizar, 
o zymil é um leite semidesnatado com 90% menos lactose. 
o produto foi desenvolvido especialmente para pessoas que 
possuem dificuldades de digerir a lactose, o açúcar natural 
do leite.  a linha oferece a versão original e o zymil sabores, 
nas versões pêssego, baunilha e maçã. É a única linha de be-
bidas lácteas uht de baixa lactose saborizada do mercado.  
saC: 0800 11 2222 - www.parmalat.com.br

Yodel, taffMan-ex e hiline f 
eM noVas eMbalagens

a Yakult lança as novas embala-
gens dos suplementos vitamínicos 
taffman-ex e hiline f - que também 
ganham uma letra a mais no nome - e 
da bebida láctea com suco de frutas 
Yodel. além das novas embalagens, 
o taffman-ex e o hiline f passaram 
por mudança na formulação e, agora, 
possuem menos calorias. os suple-
mentos vitamínicos são enriquecidos 
com nutrientes, que oferecem mais 
energia a homens e mulheres que 

mantêm uma rotina repleta de tarefas e nem sempre se alimen-
tam corretamente. o taffman-ex, especialmente formulado 
para os homens, é adicionado de nutrientes essenciais como 
as vitaminas a e e, que ajudam a recuperar a disposição e a 
repor as substâncias perdidas no dia a dia. o produto também 
ajuda a manter o peso, pois a quantidade de calorias por frasco 
é apenas 44 kcal. o hiline, desenvolvido especialmente para 
mulheres, contém polidex-
trose, tipo de fibra solúvel 
que atua na regularização do 
trânsito intestinal; ferro, es-
sencial para o transporte de 
oxigênio no sangue; e vitami-
nas a, b6, C e e. Com a nova 
fórmula, o alimento tem mais 
fibras, correspondente a 24% 
do valor diário necessário, e 
menos carboidratos, tota-
lizando apenas 30 kcal por 
100ml. saC: 0800 13 1260   
www.yakult.com.br

salsiCha CoM alho frito
a tosello apre-

senta a salsicha com 
alho frito. inédita no 
mercado, a salsicha 
é elaborada de for-
ma quase artesanal 
e leva os mesmos in-
gredientes que a tra-
dicional salsicha tipo 
bockwurst, porém 
acrescenta um preparado de alho frito. seu sabor marcante, 
ideal para acompanhar um chope gelado ou como ingrediente 
de pratos quentes ou saladas, será exclusividade dos brasilei-
ros, já que nenhum cardápio europeu, que tem na alemanha o 
berço dos frios e carnes especiais de suino, possui tal iguaria. 
saC: (19) 832 -5505 - www.tosello.com.br
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Carne salgada,  
Curada e desseCada

arroz 
integral 

a josapar apresenta o arroz 
integral tio joão, que possui em 
sua composição proteínas, fibra 
alimentar, ferro, fósforo, magnésio e 
potássio em sua composição. Prefe-
rido dos adeptos da comina natural, 
é um alimento indicado pra quem 
busca mais disposição e equilíbrio 
geral do organismo. o arroz integral 
tio joão também é indicado para 
pessoas que possuem problemas no 
sistema gastrointestinal ou para quem 
deseja controlar o peso. isso porque é 
rico em fibras solúveis, que auxiliam na 
digestão do alimento e provocam sen-
sação de saciedade. saC: 0800 531 800 
www.josapar.com.br

MaCarrão instantâneo 
CoM Pedaços de Vegetais 

farofa CroCante
a stival alimentos apresenta 

a sua linha de farofas crocantes, 
que adicionam os populares 
croutons em sabores exclu-
sivos, para complementar os 
mais variados pratos. o nome 
crouton vem do francês “crou-
tê” (crosta) e faz referência 
aos pequenos pedaços de pão 
frito ou assados com óleo ou 
manteiga, muito utilizados para 
acompanhar sopas e saladas. em 
sua proposta de aliar praticidade 
com sabor, a stival incorporou 
os croutons à farofa pronta do dia a dia, em quatro diferentes 
opções: as farofas de mandioca sabor quatro queijos, cebola 
ou pimenta, e também a farofa de milho crocante sabor bacon. 
saC (41) 2106-2466 - www.stival.com.br

a nissin-ajinomoto inova com o lançamento da linha 
Mais com pedaços de vegetais. a novidade reúne a pratici-
dade do preparo instantâneo com o diferencial da adição 
de ingredientes selecionados. nos sabores tomate com 
toque de azeite e manjericão, carne e galinha caipira, o novo 
macarrão instantâneo traz pedaços de vegetais - cenoura, 
cebolinha, salsinha, brócolis e tomate - que realçam o sabor 
do produto. Criado como uma opção de refeição completa, 
prática e mais cremosa que o nissin lámen tradicional, o 
novo produto é voltado para o consumidor que busca os 
benefícios de uma alimentação equilibrada. o modo de 
preparo é, também, diferenciado com menor quantidade de 
água - apenas um copo (250ml) - e cozimento de massa e 
temperos ao mesmo tempo (o método tradicional recomen-
da que primeiro se cozinhe a massa e após seja colocado o 
tempero). saC: (11) 0800 727 6020 - www.nissin-miojo.com.br

a seara alimentos, empresa do grupo Marfrig, amplia seu 
portfólio de produtos à base de carne bovina com a nova 
linha jerked beef, carne salgada, curada e dessecada, similar 
ao Charque. além da tradicional feijoada e da farofa, o jerked 
beef é utilizado em clássicos da gastronomia nacional, como 
o arroz carreteiro, escondidinho, arrumadinho, baião de dois, 
bolinho de aipim, feijão tropeiro, canjiquinha mineira e outros. 
o jerked beef seara é oferecido em três diferentes cortes: 
dianteiro, traseiro e ponta de agulha, e em embalagens que 
vão de 500g, prática para o consumo diário, até 30 quilos, 
para uso profissional. SAC: 0800 47 2425 - www.seara.com.br
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