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Molhos para salada 
Castelo eM  
nova eMbalageM

Misturas para bolos CoM 
sabores exClusivos 

 a Fleischmann lança quatro novidades para complementar 
sua linha de misturas para bolos. entre os lançamentos está o 
sabor exclusivo de paçoca. Já as outras novidades são as mistu-
ras nos sabores abacaxi e banana, e a inédita maçã e canela.  a 
versão no sabor paçoca é uma exclusividade da Fleischmann e 
terá edição limitada. desenvolvida especialmente para as festas 
juninas, este sabor sazonal é uma opção saborosa, prática e 
rápida. Já a versão maçã e canela combina o sabor da maçã 
com o toque especial da canela. de fácil preparo, é a opção 
certa para agradar até aos paladares mais exigentes. Com um 
saboroso gostinho caseiro, a versão abacaxi apresenta toques 
marcantes da fruta tipicamente tropical.  a mistura do sabor de 
banana, uma das frutas mais populares do brasil, e da praticida-
de  resulta em um saboroso bolo que pode ser preparado em 
poucos minutos. Com esses lançamentos, a Fleischmann passa 
a contar com 17 opções de pré-misturas, que se dividem em 
três categorias de sabores: tradicionais, brasileiros e premium. 
saC: 0800 704 1931 - www.fleischmann.com.br 

os molhos para salada, da Castelo alimentos, estão com 
embalagem totalmente reformulada, porém mantendo a mes-
ma qualidade e o sabor.  a nova embalagem apresenta maior 
área de transparência, permitindo visualizar os ingredientes 
e a cor do produto. Para facilitar a identificação dos sabores, 
o rótulo em sleeve traz em seu layout o nome do sabor do 
molho em letras maiores, em destaque, e com faixas em cores 
diferentes, além das imagens dos principais ingredientes do 
molho.  as embalagens colocam em destaque as fotos das 
saladas como appetate appeal, ressaltando a aplicação do 
produto, bem como o frescor das hortaliças. o frasco com 
design exclusivo dos molhos continua sendo produzido em 
pet reciclável, porém teve o seu formato aprimorado para 
promover redução de consumo de resina plástica. Com a 
alteração do frasco plástico também foi possível alterar a 
tampa, que agora está mais fácil de abrir e tem um travamento 
mais suave após o uso. a tampa conta ainda com novo bico 
que permite a aplicação do molho na dose certa e dificulta 
o acúmulo do líquido no local. o lacre interno foi mantido 
para evitar vazamento do produto. os molhos para salada 
Castelo em nova embalagem podem ser encontrados nas 
versões parmesão, limão, rosé, caseiro, italiano e balsâmico. 
os produtos também são indicados para serem usados como 
dips para frango empanado, frios, queijos, palitos de cenoura, 
petiscos em geral, sanduíches e canapés. saC: 0800 771 6111 
www.casteloalimentos.com.br 

Novosprodutos
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leite Condensado e 
CreMe de leite

de olho nas necessidades do 
mercado, principalmente de seus 
consumidores, a parmalat relança as 
linhas de leite condensado e creme de 
leite.  A novidade dos produtos fica 
por conta das embalagens, que ga-
nharam 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 sim-
plesmente 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, possui 
uma excelente cremosidade, que deixa 
as receitas com um toque especial. o 
produto está disponível em embalagem 
reciclável de 200g. saC: 0800 011 2222  
www.lbr-lacteosbrasil.com

h2oh! sabor uva 
h2oh!®, marca da pepsiCo, expande seu  

portfólio com mais uma inovação: h2oh! Frutas uva.  
o lançamento segue o sucesso do lançamento 
da linha h2oh! Frutas, em 2011, nos sabores 
laranja e citrus. a nova versão é leve, refrescan-
te, zero caloria, fonte de vitaminas b3, b5 e b6 e 
tem um toque a mais de suco de frutas, con-
ferindo ao produto um visual diferente e um 
sabor mais acentuado de fruta. h2oh! Frutas 
uva é uma opção para os consumidores que 
procuram uma bebida ao mesmo tempo leve 
e saborosa para acompanhar as refeições ou 
se refrescar ao longo do dia. o produto está 
disponível em embalagens pet de 500ml e 1,5 
litro. saC: 0800 725 0004 - www.pepsico.com.br

snaCk à base de arroz 
ararê com alga 

marinha e ararê com 
toque de shoyu. Com 
esses produtos, a sakura  
entra no mercado bra-
sileiro de snacks, com a 
marca de sua qualidade 
e reforço na sua linha 
de produtos orientais. à 
base de arroz,  os ararês  
sakura  são assados, têm 
menos gordura do que os similares fritos e um gostinho 
oriental. o ararê sakura chega às prateleiras em embalagens 
de 65g e promete se tornar um hit no brasil, assim como no 
Japão, onde o snack é o preferido do consumidor no cotidia-
no e também em datas especiais, quando é comercializado 
em vários tamanhos e formatos, com cores diferenciadas.  
saC: (11) 2941-1177 - www.sakura.com.br

sabor Maturado

Margarina CreMosa CoM 
nova FórMula

a vigor lança Margarina Cre-
mosa, uma nova fórmula livre de 
gordura trans e que apresenta 65% 
de lipídios. a Margarina Cremosa 
vigor é ideal para o consumidor 
moderno, prático e que preza por um 
estilo de vida e alimentação equilibrada. 
a nova linha pode ser encontrada nas versões 250g (versão 
sem sal) e 500g (versões com sal e sem sal). o lançamento 
faz parte da nova fase da empresa, que trouxe também a re-
novação das embalagens, além de grandes novidades em suas 
categorias. saC: 0800 724 6433- www.vigor.com.br

Maior produtora de leite pasteurizado do brasil, a tirol 
proporciona ingredientes da mais alta qualidade para a for-
mulação de suas linhas de queijos. entre as mais populares 
está a linha de queijos provolone, com variedades que guar-
dam o sabor forte e levemente picante, característico deste 
queijo maturado de origem italiana. a tirol oferece o queijo 
provolone fresco em diferentes formas e tamanhos, incluin-
do versões fracionadas e fatiadas, selecionadas para as mais 
variadas aplicações culinárias, desde aperitivos frios até o seu 
derretimento em cobertura de pizzas e pratos gratinados. o 
método de fabricação do queijo provolone resulta em alimen-
to de consistência semidura, com textura fechada e filante. As 
peças são defumadas até se obter uma casca de tom castanho, 
que preserva por mais tempo as tão apreciadas propriedades 
originais deste queijo, que oferece um aporte significativo 
de proteínas e cálcio. saC: 0800 643 7001 - www.tirol.com.br

Mistura para pão  
de queiJo 250g

Com nova fórmula e embala-
gem, a mistura para pão de queijo  
itaiquara 250g agora oferece 
ainda mais sabor e aroma de 
queijo em um produto final que 
fica crocante por fora e macio 
por dentro.  além de saborosa, 
é econômica, prática e rápida de 
fazer, pois já vem dosada, bas-
tando acrescentar ovos, água e 
queijo, e misturar tudo por três 
minutos. a nova fórmula facilita 

a modelagem das bolinhas de pão de queijo, porque a massa 
não gruda nas mãos. uma vez boleada a massa, o pão de queijo 
pode ser congelado para assar posteriormente, proporcionan-
do uma opção de lanche rápido a qualquer momento.  a massa 
pode também ser resfriada por até três dias. a mistura para 
pão de queijo itaiquara é muito versátil, pois aceita diversos 
tipos de queijos, além de outros ingredientes, como azeitona, 
calabresa e ervas, e também pode ser utilizada na confecção 
de discos de mini pizzas, de pão de queijo no palito e em 
outras receitas. saC: 0800 770 6220 - www.itaiquara.com.br

FeiJão pronto Meu biJu
rico em ferro, vitaminas, 

minerais e fibras, o feijão 
é essencial 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 preto, 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 

knorr aMplia a linha sopão 
a knorr lança o novo sopão batido, nos sabores feijão e legumes. ambas as 

versões do contêm ingredientes triturados e macarrão em sua composição. as 
embalagens de 200g rendem até seis porções e podem ser encontradas em diver-
sos pontos de venda em todo o brasil. a knorr é a principal marca de alimentos 
da unilever, com presença em mais de 80 países. lançada no brasil em 1961, está 
presente em mais de 90% dos lares brasileiros, com um portfólio de mais de 70 
produtos, entre caldos, temperos e sopas. saC: 0800 707 0077 - www.knorr.com.br 

Flan de baunilha e 
ChoColate

teMpero reFoga Maggi
a nestlé professional, divisão de food- 

service da nestlé, apresenta mais uma 
novidade que facilita a vida agitada das 
cozinhas profissionais de todo o Brasil: o 
tempero refoga Maggi é a solução ideal 
para as receitas que utilizam a refoga da 
cebola e do alho. o produto, em embalagem de 1,1 kg, traz o 
sabor e o aroma da refoga tradicional, permitindo, ainda, que 
o profissional dê o seu toque pessoal no preparo do prato. 
disponível na versão em pó, traz equilíbrio ideal entre a ce-
bola e o alho e elimina etapas que antecedem o preparo dos 
ingredientes frescos, como armazenar, higienizar, descascar e 
picar. É ideal para preparar arroz, feijão e muitas outras receitas 
presentes no dia a dia de cozinhas profissionais. A novidade 
chega para completar a linha de temperos Maggi, que conta 
com Fondor (ideal para legumes, aves, peixes e saladas), gril 
(ideal para carnes grelhadas) e o amaciante de carnes (para 
amaciar e temperar carnes, possui papaína, ingrediente na-
tural que deixa as carnes mais macias). saC: 0800 770 1176  
www.nestleprofessional.com.br

a lual alimentos ampliou sua linha de sobremesas e lançou 
o flan de baunilha e chocolate em embalagens de 40g. A nova 
sobremesa é pratica e pode ser preparada no microondas em 
apenas três minutos; cada envelope rende seis forminhas de 
87g, para serem consumidas individualmente.  a lual alimentos 
comercializa também achocolatados, sopas, caldos, refrescos 
em pó, misturas para bolo, pudins, maria mole, coco ralado, 
leite de coco e chocolate em pó solúvel. saC: 0800 770 7230  
www.lualalimentos.com.br
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novos sabores  
para Meu Menu

tiC taC sabor Morango 
depois de lançar os sabores 

canela e hortelã, tic tac com-
pleta sua família com tic tac 
morango, que passa a integrar 
o portfólio regular da marca. a 
grande novidade é que a marca 
traz esse sabor, líder na catego-
ria, em um formato moderno e 
divertido: as pastilhas são dividi-
das em morango doce e moran-
go azedo, e devem ser consumi-
das juntas, para assim desfrutar 
de uma deliciosa combinação de 
sabores.  Com o novo produto, 
a composição de sabores da 
marca ficou ainda mais completa, totalizando seis: laranja, 
menta, cereja & maracujá, extra-forte, canela, e morango.  
saC: 0800 701 6595 - www.tictac.com.br

pipoCa CoM  
Coberturas de groselha 
e de ChoColate 

sucesso em todo brasil pelo sabor e praticidade de uma 
refeição completa, a linha Meu Menu Perdigão diversifica 
as opções e lança os sabores escondidinho de calabresa e 
escondidinho de carne moída. os novos pratos primam pelo 
sabor e por ingredientes frescos e de qualidade, com um 
generoso recheio entre duas camadas cremosas de purê 
de batata com requeijão. o tempo para o preparo é outro 
diferencial, em apenas seis minutos o prato está pronto. 
além dos dois lançamentos, a linha conta com outros seis 
sabores: fettucine ao molho bolonhesa, fettucine com peru e 
brócolis, penne ao molho parisiense, penne ao sugo e man-
jericão, nhoque à bolonhesa, polenta ao molho de tomate 

e carne, em embalagens 
de 350g, próprias para 
o consumo individu-
al, podendo ser aque-
cidas em microondas 
ou forno convencional.   
saC:  0800 701 7782  
www.brasilfoods.com

a Yoki lança popCorn cobertura de groselha 160g, fácil de 
preparar e com sabor inigualável. a linha doce também agrada 
aos chocólatras, com a popC orn cobertura sabor chocolate 
160g. ambas trazem no pacote um sachê com a cobertura 
para ser misturada após o preparo no microondas. além 
dos lançamentos, a Yoki oferece mais 15 sabores variados de 
pipocas, como queijo, manteiga, bacon e natural. a empresa 
também conta com opções para quem quer manter uma dieta 
balanceada, com menos ingestão calórica, com sua linha de 
pipocas com porção individual de 30g e somente 100 kcal. 
saC: (11) 2188-8444 - www.yoki.com.br

Caldo eM pó sazón® 
sabor Carne de panela 

a família de caldos em pó sa-
zón® ganha um novo integrante: 
o sabor carne de panela. o caldo 
em pó sazón® para carne de 
panela é exclusivo da marca e é 
a combinação perfeita de ingre-
dientes para deixar as receitas 
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 Marketing Culinário da ajinomoto. 
a área estuda as tendências culinárias e tem preocupação 
constante em utilizar ingredientes 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, facilitando 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, confor-
me instruções de uso. Cada sachê passa de 9g para 7,5g.  
saC: 0800 70 49039 - www.ajinomoto.com.br


