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Novos

Cup Noodles em três 
Novos sabores 

Cup Noodles, o macarrão instantâneo em copo da Nissin- 
ajinomoto, que pode ser consumido em diversas ocasiões, 
agora tem mais três novos sabores: camarão, queijo e legu-
mes. Com as novidades agora a Nissin-ajinomoto tem oito 
opções de Cup Noodles para os mais diferentes paladares. 
os demais são bolonhesa cremoso, carne, costela com molho 
de churrasco, frango com requeijão e galinha caipira. além do 
relançamento dos sabores, os Cup Noodles ganharam novas 
embalagens. tanto o copo quanto a tampa foram redesenhados 
para ficarem mais adequadas ao gosto do consumidor e, assim, 
potencializar a relação racional e emocional dos jovens com o 
produto e a marca. saC: 0800 704 9039 - www.ajinomoto.com.br

Novo tempero arisCo 
a unilever Food solutions 

lança o tempero “arisco ren-
de mais”. o produto inovador 
garante economia, pois aumenta 
o rendimento das receitas com 
carne moída em até 50%, e 
confere agilidade no preparo de 
pratos. a mistura de ingredien-
tes desidratados, como cebola, 
alho, proteína texturizada de 
soja, farinha de rosca, salsa e 
sal, já na medida certa, propor-
ciona um sabor caseiro. outra 
importante característica é a 
redução de gordura saturada 
em até 30% nas preparações, 
quando comparadas a receitas 
com a mesma quantidade final 
de carne moída, porcentagem equivalente a 105 fatias de 
bacon consumidas em um mês. o conteúdo da embalagem 
de 1,1 kg tempera em média 8 kg de carne, que ao rende-
rem até 50% a mais, podem chegar a 12 kg de carne crua.  
saC: 0800 11 7766 - www.unileverfoodsolutions.com.br

CroissaNts proNtos para reChear

molho de tomate 
taraNtella em Novos 
sabores

a Cargill lança dois sabores 
do molho de tomate tarantella: 
manjericão e pizza. o aumento 
da procura por molhos com 
sabor fez com que a marca se 
atentasse a essa tendência com 
a intenção de fortalecer sua 
participação e reforçar o seu 
portfólio. os novos sabores 
estão disponíveis embalagens 
sache de 340g. além de molho, 
a marca tarantella possui polpa 
e extrato. a polpa é o tomate 
diluído em água sem refoga e 
tempero, o que forma a base ideal para o preparo de molhos, 
por permitir o toque pessoal do consumidor. Já o extrato é o 
tomate concentrado, que por não ser temperado, é ideal tanto 
para o preparo de molhos quanto para o preparo de outras 
receitas, como refogados, risotos e recheios de massas de 
tortas. de acordo com dados da empresa de pesquisa Nielsen, 
em setembro de 2012 o segmento de molhos saborizados 
já representava 28,3% do total das vendas, aumento de 5,7 
pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2010. 
dentro desse mercado, os sabores manjericão e pizza se 
destacam com um consumo relativo a 24,6% do total vendido. 
saC: 11) 5099-3311 - www.cargill.com

viNagre Com sabor  
de ervas FiNas

a Castelo alimentos combinou o aroma 
marcante do alecrim com o sabor do manje-
ricão para lançar o vinagre aromatizado com 
ervas finas. Produzido a partir do vinagre de 
álcool (cuja matéria-prima é a cana-de-açú-
car) e adicionado de ervas finas aromáticas, 
o vinagre saborizado tem seu uso indicado 
para saladas de todos os tipos e para o tem-
pero de carnes. disponível em embalagem 
pet de 750ml, o novo vinagre tem aspecto 
límpido e sem resíduos, garantido por um 
processo especial de filtragem. A linha de 
vinagres saborizados da Castelo alimentos 
é composta também pelas versões limão, 
ideal para saladas e como base para o pre-
paro de molhos; alho, usado no preparo de 
conservas, como berinjela e abobrinha, em saladas de legumes 
no geral e também no tempero de carnes; e hortelã, indicado 
para o preparo de molhos para acompanhar cordeiro, batatas, 
ervilhas ou cenouras, carne de porco, saladas de folhas e tabule. 
saC: 0800 771 6111 - www.casteloalimentos.com.br

margariNas Coamo  
Com Novo desigN

Óleo de milho
a Crista, indústria de ali-

mentos nacional do grupo 
lins, apresenta em seu portfó-
lio o óleo de milho. disponível 
em embalagens pet 900ml e 
500ml, possui sabor neutro e 
é indicado na preparação de 
alimentos para o dia a dia. o 
óleo de milho apresenta uma 
fonte balanceada de Ômega 
6, vitamina e e 0% de gordura 
trans. ainda dispõe de quanti-
dade equilibrada de gorduras 
mono e polissaturadas, que 
ajudam e beneficiam o organismo mantendo saudável o nível 
de colesterol ruim. sendo consumido de maneira moderada 
ajuda a evitar distúrbios cardíacos. o portfólio de produ-
tos da Crista é composto por óleos, gorduras e margarina 
vegetal, além de óleos de soja, girassol, milho, canola, azeite 
virgem e óleo composto em embalagens para o varejo.  
saC: (11) 3311-1940 - www.cristamargarina.com.br

a arosa, tradicional fabricante de massas folhadas com atuação de mais 
de 40 anos no brasil, lança a massa para croissant em triângulos de 50g e 
75g, que já vêm cortados no formato ideal para serem enrolados com ou 
sem recheio. o produto, com manteiga na formulação, alia praticidade de 
estocagem e agilidade de produção, objetivando a melhoria do padrão médio 
dos croissants oferecidos no mercado em geral. além das facilidades ofere-
cidas pela inovação, está a redução de perdas no cliente e a padronização 
do produto final. Além da novidade, a Arosa possui em seu portfólio mais 
de 100 itens desenvolvidos sob rígida inspeção de qualidade, que atendem 
o atacado, varejo e foodservice em diversas regiões do país com diversos dis-
tribuidores e lojas exclusivas arosa. saC: (11) 4524-9900 - www.arosa.com.br

os alimentos Coamo trazem mais uma novidade ao 
consumidor. o selo protetor e a tampa de toda a linha de 
margarinas estão com um novo visual. o objetivo da mudança 
é modernizar sem perder o controle de segurança do produto. 
a margarina Coamo light e o creme vegetal primê já contam 
com esse design e até o final de novembro as margarinas 
Coamo Família e Coamo extra Cremosa já estarão adequadas 
ao novo padrão. o layout dos potes das margarinas mantêm 
o mesmo conceito. a mudança é apenas no design do selo 
protetor, que tem uma continuação do layout de cada pote, 
e na tampa, agora translúcida, que permite a visualização do 
conteúdo na geladeira, após aberta. a tampa transparente 
conta com uma cor predominante do pote de cada margarina 
para melhor distinção do consumidor. a Coamo Família está 
caracterizada pela tampa laranja, a Coamo extra Cremosa pela 
cor amarela, a Coamo light pela azul, e o creme vegetal primê 
pela cor amarelo. saC: (44) 3599-8000 - www.coamo.com.br
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iogurtes daNoNe em 
Novos Formatos

geleias homemade em 
Nova embalagem

purê de batatas 
iNstaNtâNeo

Com o objetivo de dar 
sequência ao sucesso dos 
últimos lançamentos, que 
têm como mote a pratici-
dade no preparo de pratos 
clássicos, como o arroz, o 
feijão, o frango e a carne as-
sada, a Knorr lança mais dois 
produtos: meu bife e purê 
de batatas instantâneo. Nos 
sabores alho temperado ou 
alecrim e salsinha, meu bife 
é um tempero em pó para 
aplicar na carne antes de grelhar ou passar na frigideira. para 
completar o prato, Knorr lançou também o purê de batatas 
instantâneo, que foca na cremosidade, facilitando o preparo, 
mas mantendo o sabor caseiro. basta acrescentar água ferven-
te e pronto! Não há mais o trabalho de cozinhar, descascar 
e amassar as batatas. saC: 0800 707 0077 - www.knorr.com.br

CappuCCiNo magro 
gourmet  

a lightsweet, atuante no segmen-
to de alimentos light, diet e zero açú-
car, apresenta o Cappuccino magro 
gourmet. requintado, sem adição 
de açúcares e com baixa caloria, o 
produto garante ao consumidor um 
sabor encorpado e uma consistência 
cremosa ao degustá-lo. além disso, é 
o único produto do gênero a ofere-
cer  fonte de cálcio, que auxilia na calcificação dos ossos e no 
processo de cicatrização, no caso de portadores de diabetes. 
disponível em embalagens de 140g, o Cappuccino magro 
gourmet foi desenvolvido para atender as necessidades de 
consumidores exigentes. dessa forma, pode ser preparado 
com a adição de água ou leite, o que garantirá a preservação 
do sabor do café, sem deixar de lado uma alimentação saudável 
e de qualidade. saC: (44) 3232-8182 - www.lightsweet.com.br

reFresCo em pÓ  
tamaNho Família

Chega ao mercado brasileiro, o brassuk 
Família 300g, da linha de refrescos em pó da 
lual alimentos.  o novo produto possui um 
rendimento de 10 litros por sache e está 
disponível em onze diferentes sabores. a 
linha brassuk Família é um diferencial no 
gosto dos consumidores por ser um produto mais econômi-
co e prático. além disso, é enriquecido com vitamina C, feito 
com a polpa da fruta e já vem adoçado, basta misturar com 
água. o produto está disponível nos sabores abacaxi, goiaba, 
laranja, laranja com manga, limão, manga, maracujá, morango, 
salada de frutas, tangerina e uva.  a lual alimentos comercia-
liza também achocolatados, misturas para bolo, pudins, maria 
mole, coco ralado, leite de coco e chocolate em pó solúvel.  
saC: 0800 770 7230 - www.lualalimentos.com.br

Nestlé relaNça lollo 

Creme de milho
a predilecta alimentos lança o 

creme de milho, que já vem pronto 
para ser consumido. basta aquecer, 
elaborar o prato que desejar e servir. 
em embalagem stand up pouch de 
240g, confere ao produto, qualidade 
e sabor, sem abrir mão do aroma e 
textura. o creme de milho predilecta 
é apropriado para o acompanhamen-
to de diversos pratos, especialmente 
aqueles à base de frango, arroz, carnes, 
entre outros. Com sabor de minas, 
puro creme de milho refogado em 
temperos caseiros e com leite, o produto oferece facilidade no 
preparo e praticidade na cozinha, dando um toque especial nas 
receitas habituais. saC: 0800 55 2727 - www.predilecta.com.br

requeiJão gourmet

a homemade alimentos lança uma nova embalagem para 
suas geleias - premium 320g e Zero 250g. ao criar a nova 
embalagem, o objetivo da empresa foi resgatar o prestígio da 
marca homemade e atrair novos consumidores para um pro-
duto já reconhecido pela qualidade. para valorizar ainda mais a 
embalagem, foi incorporado o moderno rótulo/lacre, a tampa 
metalizada e a alcinha de metal, que complementa o conceito 
do tacho que vai direto para a mesa. além do design inovador, 
a nova homemade tem outros pontos a favor: a embalagem 
é facilmente aberta e a dimensão da boca do vidro facilita a 
retirada da geleia até o seu final. Assim, é possível extrair, sem 
esforço, todo o produto do vidro antes de substituí-lo por 
outros produtos ou mesmo reutilizar o “tacho” para outras 
finalidades. A Homemade Alimentos é hoje a detentora não 
apenas da marca como mantém a fórmula original das receitas, 
sendo igualmente responsável pela comercialização dos produ-
tos. saC: (11) 4496-4190 - www.homemade.com.br

a danone relança a sua tradicional linha de iogurtes, o 
primeiro a marcar presença na casa dos brasileiros nos anos 
70. a marca de iogurtes, que virou sinônimo de categoria 
no país, aposta em diversos formatos, como polpa 540g 
(bandeja com seis potes), líquidos 900g e, ainda, os naturais 
170g. a nova linha, batizada “o verdadeiro danone”, está 
disponível em todo o país e oferece sabor, cremosidade 
e equilíbrio nutricional. a nova linha está disponível nos 
sabores morango, frutas sortidas, vitamina de frutas, coco, 
laranja cenoura e mel, granola, integral adoçado e desnatado.  
saC: 0800 701 7561 - www.danone.com.br

a Nestlé anuncia a volta de um dos chocolates mais queri-
dos do Brasil: Lollo, “o chocolate fofinho da Nestlé”. Ícone da 
década de 80 e de toda uma geração de consumidores, lollo 
volta ao mercado com a receita original e mesma identidade 
visual. Com o mote “ele voltou!”, o chocolate lollo passa a 
integrar definitivamente a caixa de Especialidades Nestlé na 
sua versão mini e também poderá ser encontrado, por tempo 
limitado, em embalagem individual de 28g e multipack com três 
unidades de 28g cada. a Nestlé anuncia também novidades 
para o chocolate Chokito, que está mais macio, e o Charge, 
que passa a ter mais amendoim e caramelo mais macio em sua 
composição. saC: 0800 770 2411 - www.nestle.com.br

especialmente elaborada para o uso culinário, a linha de 
requeijão gourmet da tirol garante o sabor e a praticidade 
na elaboração das mais diversas receitas. Com opções nos 
sabores tradicional, cheddar e quatro queijos, o requeijão é 
comercializado em embalagens plásticas no formato bisnaga, 
em versões de 400g e 1,8 kg para atender às diferentes ne-
cessidades dos consumidores. o requeijão para uso culinário 
se difere do tradicional requeijão cremoso por apresentar 
uma textura mais firme e consistente, em uma fórmula mais 
adequada ao manuseio para a preparação de diferentes re-
ceitas de doces e salgados. produzido a partir da reconhecida 
qualidade do leite tirol, o requeijão resulta da fundição da 
massa do queijo e gordura láctea e outros ingredientes em 
um processo que envolve maturação, envase e resfriamento. 
saC: 0800 643 7001 - www.tirol.com.br

FeiJão proNto 
Rico em ferro, vitaminas, minerais e fibras, o feijão é es-

sencial para uma dieta balanceada.  pensando em facilitar a 
rotina de quem não abre mão deste alimento tão tradicional 

e nutritivo, a Josapar desenvolveu a 
linha tá pronto meu biju, agora em 
nova embalagem: vem na caixinha 
e o conteúdo rende duas porções. 
são três opções de sabor, feijão pre-
to, feijão carioca e feijoada, todos 
acrescidos com tempero caseiro 
especial e preparados com grãos 
altamente selecionados, seguindo 
o padrão de qualidade Josapar.  
saC: 0800 53 1800 - www.josapar.com.br 
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suCos em pÓ la Frutta 
a linha de sucos em pó Nestlé la Frutta 

inova mais uma vez ao lançar três novos sabores: 
jabuticaba, guaraná e morango. os lançamentos 
são ideais para quem pretende consumir uma 
bebida saborosa, prática e com rendimento de 
1 litro. os novos sabores jabuticaba e guaraná, 
além de refrescantes, proporcionam o paladar 
inconfundível de duas frutas tipicamente brasilei-
ras. o lançamento da versão morango aposta em 
um sabor consagrado, por ser uma fruta bastante 
consumida no dia a dia e, também, um dos sabo-
res preferidos das crianças. os novos produtos 
reforçam o posicionamento de Nutrição, saúde 
e bem estar da Nestlé, ao oferecerem opções 
saudáveis e, desta forma, contribuir para uma 
alimentação balanceada e equilibrada. 

disponíveis em embalagens que rendem  
1 litro, os produtos la Frutta são de fácil pre-
paro, basta serem misturados à água, e podem 
ser encontrados em dez diferentes sabores: 
laranja, abacaxi, manga, limão, maracujá, tange-
rina, uva e agora também morango, guaraná e 
jabuticaba. a linha também conta com as versões 
zero (sem adição de açúcares), nos sabores 
laranja, uva, tangerina e abacaxi com hortelã.  
saC: 0800 770 2461 - www.nestle.com.br 

leite CoNdeNsado e 
Creme de leite

de olho nas necessidades do mercado, 
principalmente de seus consumidores, a 
parmalat relança as linhas de leite con-
densado e creme de leite. a novidade dos 
produtos fica por conta das embalagens, 
que ganharam design moderno e cores 
mais atraentes, que facilitam ainda mais 
a visualização no ponto de venda. o leite 
condensado é elaborado a partir do mais puro leite parmalat, 
ideal para o preparo de inúmeras sobremesas, como pudins, 
bolos, tortas, rocamboles entre outros ou simplesmente para 
consumi-lo puro. o produto está disponível em embalagem 
reciclável de 395g, a mesma medida da lata. Já o creme de leite, 
além de ser produzido com a qualidade do leite parmalat, pos-
sui uma excelente cremosidade, que deixa as receitas com um 
toque especial. o produto está disponível em embalagem reci-
clável de 200g. saC: 0800 011 2222 - www.lbr-lacteosbrasil.com

Caldo em pÓ saZÓN® 
sabor CarNe de paNela 

a família de caldos em pó sazón® 
ganha um novo integrante: o sabor 
carne de panela. o caldo em pó sa-
zón® para carne de panela é exclusivo 
da marca e é a combinação perfeita 
de ingredientes para deixar as recei-
tas do dia a dia mais apetitosas, com 
o verdadeiro sabor da carne de panela. além do novo sabor, 
os caldos em pó sazón estão de cara nova. as embalagens, 
mais modernas, trazem no verso opções de receitas inéditas 
desenvolvidas com exclusividade pelo departamento de ma-
rketing Culinário da ajinomoto. a área estuda as tendências 
culinárias e tem preocupação constante em utilizar ingredien-
tes acessíveis aos consumidores de todo o brasil, bem como 
em indicar receitas saudáveis e balanceadas. entre as novas 
receitas estão o bolinho brasileiro, o cuscuz de berinjela, a 
carne de panela com amor, o baião de dois e o ragu de costela. 
as novas embalagens trazem uma variedade de cores, facilitan-
do a identificação dos sabores, e tem o peso reduzido de 45g 
para 37,5g, mas mantendo o mesmo rendimento, ou seja, cada 
sachê continua sendo indicado para 500ml de água ou 400g 
de alimento, conforme instruções de uso. Cada sachê passa 
de 9g para 7,5g. saC: 0800 70 49039 - www.ajinomoto.com.br

produtos seara Com 
Novo desigN 

a seara apresenta o novo design 
de embalagens para 38 produtos de 
seu portfólio, em linha com as tendên-
cias do que há de mais moderno sendo 
utilizado pela indústria de alimentos no 
mundo. entre as principais mudanças da embalagem estão 
o redimensionamento das fotos dos produtos, uso de cores 
fortes, novo posicionamento do logo seara, foco na foto do 
produto e o uso de ícones para levar ao consumidor as infor-
mações de maneira mais clara e objetiva. além da repaginação 
visual, todos os pratos prontos da seara também passaram por 
reformulações, valorizando ainda mais seu sabor, e contam com 
novas opções no seu portfólio, como por exemplo, o Yakissoba 
seara, desenvolvido com ingredientes especiais da culinária 
oriental. mais novidades para os amantes de sabor, pratici-
dade e variedade, a linha menu gourmet seara lança quatro 
deliciosos pratos da culinária italiana que passam a fazer parte 
do cardápio: fettuccine ao molho bolonhesa, fettuccine peru e 
brócolis, penne parisiense, e lasanha bolonhesa. a seara tam-
bém preparou lançamentos exclusivos no mercado. um deles 
é o escondidinho de calabresa, prato que reúne a criatividade 
da culinária regional brasileira, que além de ser super prático 
no preparo, deverá agradar aos paladares mais exigentes com 
seu sabor único de calabresa com um leve toque de queijo 
parmesão. Com 600g, pode ser preparado no microondas ou 
no forno convencional e serve duas pessoas. a outra novidade 
é o mega hit hot dog, primeiro sanduíche pronto com 185g 
feito com linguiça defumada e o toque especial do famoso 
molho Chipotle ranch, sucesso nos estados unidos por seu 
sabor diferenciado. saC: 0800 47 2425 - www.seara.com.br

www.qualityforlife.com
www.dsm.com/human-nutrition
E: America-Latina.dnp@dsm.com
T: 55 11 3760-6300

 

O amplo portfólio de nutrientes e pré-misturas inovadores, 
seguros e de alta qualidade da DSM, alinhado ao 
nosso conhecimento de mercado e a nossa experiência 
em aplicações de bebidas, pode ajudar a atrair mais 
consumidores para seus produtos.
Se você busca soluções de benefícios para a saúde ou 
opções de coloração, estamos à disposição para ajudá-lo.
A DSM pode ajudá-lo a chegar mais rápido ao mercado com 
soluções atrativas de bebidas que funcionam.

Adicione um pouco 
de magia a suas bebidas


