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Novos

Margarina creMosa para 
uso geral

a alimentos coamo lança 
a margarina cremosa para uso 
geral, com 50% de lipídios en-
vasada em balde retangular de 
15 kg. esse produto foi desen-
volvido para o preparo de pães, 
bolos, biscoitos, doces, salgados, 
massas, cremes, molhos, refo-
gados, panificação industrial e 
confeitaria, além de multiuso 
em outras aplicações na indústria de alimentos.  a nova mar-
garina já vem na embalagem retangular, lançamento recente 
da cooperativa para a gordura vegetal, e que tem obtido uma 
ótima aceitação pelo mercado.  a cooperativa já conta com 
uma margarina cremosa de 80% de lipídios com sal e sem 
sal, outra com 60% de lipídios com e sem sal e agora com a 
margarina cremosa de 50% de lipídios, por enquanto, apenas 
com sal, para atender aos consumidores que utilizam para 
transformação e produção de alimentos com menor teor 
de lipídios. sac: 0800 446161 - www.alimentoscoamo.com.br

Óleos especiais

coMbinação de frutas 
coM sabores inéditos

Água de coco de 500Ml 
coM taMpa de rosca

o consumo de água de coco vem atin-
gindo cada vez mais um maior número de 
consumidores, por ser uma bebida natural e 
saborosa. pensando nisso e em trazer maior 
facilidade ao seu público, a ducoco alimen-
tos está lançando, com exclusividade no 
brasil, a nova embalagem de água ducoco®  
de 500ml com tampa de rosca. a água de 
coco em caixinha está entre os produtos 
mais procurados atualmente para quem 
busca qualidade de vida. além de saborosa, 
nutritiva e pouco calórica, é uma poderosa bebida hidratante, 
o que garante o bom funcionamento do organismo, em todas 
as idades. as embalagens são fornecidas pela tetra pak, e con-
têm material 100% reciclável, que mantêm o produto sempre 
fresco e seguro para o consumidor e pronto para consumir. 
sac: 0800 13 9933 - www.ducocoalimentos.com.br

Mix salgadinho
a fleischmann lança o Mix salgadinho. o 

destaque é a versatilidade, pois com a mesma 
mistura é possível preparar coxinha, bolinho 
de carne, croquete, rissole, bolinha de quei-
jo, enroladinho, empada e também nhoque, 
por ser uma mistura com flocos de batata.  
A alta porcentagem de flocos de batata do 
produto também garante uma massa macia 

e de fácil manuseio no momento do preparo. o Mix salga-
dinho fleischmann é apresentado em embalagens de 5 kg e 
rende até 300 unidades de salgados, com 80 gramas cada.  
sac: 0800 704 1931 - www.fleischmann.com.br 

ferMento biolÓgico 
seco instantâneo

a itaiquara alimentos 
traz para o mercado a sua 
nova linha de fermento bio-
lógico seco instantâneo. a 
empresa está apostando 
na linha de produtos com-
posta por fermentos para 
massa regular e para massa doce em pacotes de 500 g. o 
lançamento chega para complementar a tradicional família 
de fermento biológico fresco. com a novidade, a itaiquara 
alimentos, que há anos vem investindo no aprimoramento de 
seus produtos e, principalmente, na qualidade do fermento, 
irá propiciar ao padeiro uma nova opção para a arte de fazer 
pães, pizzas, biscoitos fermentados, panetones e outros pro-
dutos de panificação que necessitem do fermento biológico. 
sac: 0800 770 6220 - www.itaiquara.com.br

novos sanduíches hot 
pocket 

a sadia lança dois novos lanches da linha hot pocket®. 
para a formulação dos produtos, a marca contou com a 
participação de internautas. desde fevereiro, a fan page da 
marca disponibilizou o game “hot combat”, que convidou 
os usuários a “batalharem” pelo seu molho preferido entre 
cinco opções, para compor o novo x-burguer. a base dos 
novos sanduíches é a mesma, pão, carne e queijo, e as opções 
de molhos eram picante, italiano, teriyaki, cebola e churras-
co. os vencedores foram os sanduíches com os molhos de 
churrasco e picante. foi a primeira vez que a sadia utilizou as 
redes sociais para formular um lançamento.  entre as batalhas 
dos internautas, o molho churrasco teve 47% das vitórias e 
o molho picante 18%. ao todo, o jogo teve a participação de 
sete mil pessoas. líder do segmento com 83% de market share, 
a sadia foi pioneira ao lançar em 2005 a categoria de lanches 
prontos no brasil com a marca hot pocket, que se tornou 
sinônimo de praticidade e agilidade. desde então, a linha vem 
ganhando cada vez mais o gosto do consumidor brasileiro. 
apenas em 2011, o segmento cresceu cerca de 12%, segundo 
dados da nielsen, e movimentou r$ 188 milhões. hoje, além 
de sanduíches, conta com pizzas em pedaços individuais.  
sac: 0800 701 7782 -  www.brasilfoods.com

Mistura para panquecas
a alimentos Zaeli lança a mistura 

para panquecas. desenvolvida para agra-
dar os  consumidores mais exigentes, 
basta adicionar água e ovos na mistura, 
bater no liquidificador e em seguida fri-
tar. depois é só colocar o recheio da sua 
preferência e saborear. a mistura está 
disponível em embalagem de 200g que 
rende aproximadamente 14 panquecas. 
sac: 0800 44 2288 - www.zaeli.com.br

Activia diversifica seu portfólio e aposta em combinações 
de frutas com o lançamento de dois novos sabores: Maçã & 
banana, combinação que agrada toda família, principalmente as 
crianças; e o refrescante abacaxi & laranja. os lançamentos 
são compostos por um mix de frutas populares, integram 
a linha regular de polpa activia 400g e contêm o exclusivo 
probiótico danregularis, que ajuda a manter o intestino no 
ritmo. sac: 0800 701 7561 - www.activiadanone.com.br/produtos

presente na indústria de alimentos e na produção de 
matéria-prima para o setor alimentício e foodservice, a crista, 
empresa do grupo lins, apresenta sua linha de óleos especiais 
de girassol, canola, milho e soja. Mais saudáveis, estes óleos 
podem ser encontrados em embalagens de 900ml e 500ml. 
de uso geral, todos os óleos são excelentes na preparação 
de molhos, saladas, pães, cremes, bolos, refogados e frituras. 
cada produto tem o seu diferencial, seja pelo gosto ou por 
suas influências no corpo humano. O óleo de milho, por 
exemplo, possui quantidades equilibradas de gorduras mono 
e polissaturadas, que ajudam e beneficiam o organismo. Isso 
mantém os níveis de colesterol equilibrados. com cerca de 
10% de ômega 3, essencial para diminuir os níveis de trigli-
cerídeos e colesterol ruim, o óleo de canola, utilizado de 
maneira equilibrada, é um importante agente que neutraliza o 
estresse e ajuda a prevenir doenças degenerativas cerebrais. 
a crista possui também o óleo de girassol, naturalmente 
saudável e nutritivo, é rico em vitamina e, um antioxidante 
natural que previne o envelhecimento precoce das células do 
organismo. Já o óleo de soja é suave e rico em vitaminas a, 
d, e e k. sac: (11) 3311-1940 - www.cristamargarina.com.br
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Molhos creMosos iogurtes bicaMadas
a tirol investe 

com sucesso na am-
pliação de suas linhas 
de iogurtes, oferecen-
do novas variedades, 
sabores e texturas. a 
nova linha de iogurtes 
uniu o iogurte de bau-
nilha com uma camada de saborosas geléias de frutas - com 
opções nos sabores ameixa, morango e maracujá. produzido 
com a qualidade do leite tirol, o iogurte bicamadas oferece 
um aporte significativo de cálcio, proteínas e carboidratos. 
sac: 0800 643 7001 - www.tirol.com.br

iguaria francesa  
chega ao brasil

Macarrão instantâneo 
integral e light seM sÓdio

a vilma alimen-
tos acaba de ampliar 
o portfólio de massas 
ao apresentar o ma-
carrão instantâneo 
integral rico em fi-
bras e light sem só-
dio. este é o terceiro 
produto lançado em 2012, já foram lançados os refrescos 
em pó com os sabores graviola e jabuticaba. a nova versão 
foi desenvolvida como uma alternativa diferenciada, rápida e 
saudável os clientes. o produto começa com uma produção de 
50 toneladas por mês e, a médio prazo, deve atingir o volume 
de até 100 toneladas. sac: 0800 701 5866 - www.vilma.com.br

teMpero nas versões 
arroZ e feiJão

Mid® sabor fraMboesa 
a linha de refrescos Mid® 

apresenta o novo sabor frambo-
esa. o novo produto é mais uma 
opção para quem deseja saborear 
uma bebida refrescante e com 
sabor natural da fruta. o novo 
sabor lançado por Mid® chega 
para reforçar ainda mais a ampla 
variedade de sabores oferecida 
pela marca. práticos e fáceis de preparar, os refrescos Mid® 
contêm polpa de fruta em sua formulação e um sabor mui-
to próximo ao natural. fonte de vitamina c, Mid® já vem 
adoçado na medida certa. a linha completa é composta 
pelos sabores uva, goiaba, morango, manga, maçã, laranja e 
acerola, laranja e abacaxi, pêssego, graviola, limão, abacaxi, 
pêra, maracujá, laranja, tangerina, jabuticaba e o novo sabor 
framboesa. a marca também lançou recentemente um pro-
duto inédito no mercado, o Mid® vira shake, fabricado em 
edição limitada. disponível nos sabores graviola, morango e 
laranja com banana, o refresco vira um delicioso shake após 
a adição de leite. sac: 0800 70 49039 - www.ajinomoto.com.br 

a Masterfoods® apresenta três exclusivos lançamentos 
para sua linha de molhos cremosos: queijo com ervas, funghi, 
e creme de espinafre. todos os sabores da linha possuem 
0% de gorduras trans e poucas calorias; o molho queijo com 
ervas, por exemplo, posssui apenas 9 calorias por porção. de 
preparo prático e rápido, os novos molhos cremosos garan-
tem uma refeição em apenas três minutos. basta misturar 
200 ml de água e 200 ml de leite ao conteúdo da embalagem, 
criando um molho para até quatro pessoas. os molhos cre-
mosos queijo com ervas e funghi combinam com variados 
tipos de massas, enquanto a variedade creme de espinafre 
tem gostinho caseiro e pode ser servida como acompanha-
mento de diversas refeições, como carnes brancas. as novas 
embalagens, em envelopes de 34g, estão ainda mais atraentes 
e práticas. elas 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. dessa maneira, o consumidor tem acesso aos 
principais dados nutricionais do produto de forma mais sim-
ples e clara. a linha completa molhos cremosos Masterfoods® 
conta agora com seis variedades: molho 4 queijos, branco, 
strogonoff, queijo com ervas, funghi e creme de espinafre. 
sac: 0800 702 0090 - www.mars.com.br

a tosello amplia sua linha de embutidos com a nova ga-
lantina, ou galantine, iguaria típica da culinária francesa e da 
culinária portuguesa que, originariamente, consiste de um 
composto de carnes desossadas, cobertas com uma camada 
de geléia, gelatina sem sabor, preparada com carnes de suíno, 
bovino, frango e faisão. elaborada à base de carne suína, vinagre, 
gelatina e vegetais - cenoura, pimentão vermelho e verde -, a 
galantina tosello pode constituir o prato principal da refeição, 
acompanhado de salada de folhas, por exemplo; fatiada fina, pode 
ser degustada com acompanhamento de diversos tipo de pães 
(mas não como recheio do sanduíche); ou ainda, em fatias mais 
grossas, ser servida como entrada e/ou aperitivo em pequenos 
cubos, cortada no tradicional formato de pizza. normalmente é 
consumida fria. sac: (19) 3832-5505 - www.tosello.com.br

a  alimentos Zaeli lança o ‘tempero Meu’ nas versões 
arroz e feijão. o tempero Meu garante um arroz branco e 
soltinho e um feijão com sabor brasileiro, que oferece a cor, o 
paladar e o aroma ao prato mesmo após seu congelamento, 
preservando o sabor caseiro. preparar os pratos é muito fácil 
e prático: basta refogar o arroz no óleo, jogar todo o conteúdo 
do sachê e acrescentar água. no feijão é só aquecer uma colher 
de óleo e adicionar um sachê do tempero Meu e refogar o 
feijão já cozido, deixando ferver por três minutos e pronto. 
a linha especial tempero Meu é encontrada na versão feijão 
tradicional  e, ainda,  para o preparo de arroz, em três versões: 
tradicional, cebola e alho. sac: 0800 44 2288 - www.zaeli.com.br

ferMento biolÓgico 
fresco para Massa 
congelada 

chocolate eM pÓ solúvel
a lual alimentos lança o chocolate em pó solúvel, ideal 

para o preparo das mais complexas receitas, como bolos, 
brigadeiros, tortas, recheios, coberturas, caldas de chocolate, 
mousses ou bebidas. um dos principais diferenciais do produto 
é a quantidade de 32% de cacau puro em sua composição, o 
que garante uma alimentação mais saudável e livre de excessos 
de gorduras. o produto não 
contem glúten. a embalagem 
de 200g foi elaborada a par-
tir de material reciclável e, 
para facilitar o manuseio dos 
consumidores na cozinha, 
há um sistema “abre-fecha”, 
que oferece praticidade e 
comodidade na utilização 
de pequenas porções. no 
verso da embalagem, os 
consumidores encontram 
dicas de receitas que podem 
ser preparadas com o pro-
duto. sac: 0800 770 7230  
www.lualalimentos.com.br 

 a fleischmann amplia seu portfólio de fermentos e lança 
o fermento biológico fresco para massa congelada. além de 
ser inovador e ter a sua eficiência comprovada, o produto 
tem atributos, como maior volume no pão e maior pratici-
dade para a indústria, além de ter as mesmas características 
do fermento biológico fresco já utilizado pelos padeiros, ou 
seja, não há alteração na forma de trabalhar com o produto, 
e a rotina de trabalho nas padarias permanece. o produto é 
apresentado em caixas de 50 pacotes de 500g ou em sacos 
de 10 kg com validades de 45 dias e devem ser conserva-
dos em temperatura de 2ºc a 5ºc. sac: 0800 704 1931  
www.fleischmann.com.br
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