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BUTTER TOFFEES GREGO
A Arcor do Brasil, empresa de alimentos e 

uma das líderes nas categorias de chocolates, 
guloseimas e biscoitos do país, apresenta a li-
nha Butter Toffees Grego. Inspirado na catego-
ria de iogurtes, Butter Toffees apresenta a linha 
Grego com duas opções de sabor: iogurte frutas 
vermelhas e iogurte tradicional. Como principal diferencial a 
linha oferece alta cremosidade e sabor característico do io-
gurte. Para desenvolver o sabor frutas vermelhas, a empresa 
adotou uma tecnologia exclusiva de fabricação, resultando 
em um produto com dupla cor e sabor e recheio cremoso. 

As embalagens de Butter Toffees Grego estão disponíveis 
em versões de 130g sortido e 600g. Além da linha Grego, a 
marca apresenta o sabor creme de avelã. A novidade integra 
a linha Chokko e está disponível em embalagens de 130g e 
750g. SAC: 0800 055 8450 - www.arcor.com.br

PIPOCA VERSÃO MAÇÃ COM 
CANELA

A Granfi no, indústria 
alimentícia do Rio de 
Janeiro, ampliou sua linha 
de pipocas de micro-
ondas e lança a versão 
maçã com canela. A pipoca Granfi no, rica em antioxidantes, 
fi bras e sem gordura trans, tem níveis reduzidos de gordu-
ras totais, calorias e sódio. O produto, comercializado em 
embalagem de 100g, também está disponível nos sabores 
natural, manteiga, bacon e chocolate. Presente no mercado 
desde o início da década de 50, a Granfi no é líder na venda 
de fubá e farinha de mandioca, que continuam como carro-
chefe da marca. A empresa produz mais de 90 produtos 
diferentes. Além dos farináceos e grãos, investiu também 
no mercado de azeites, molhos e condimentos, e na marca 
Gran, uma diversifi cação de linha nutricional. Recentemente, 
a Granfi no entrou no segmento de grão Premium, incluindo 
um arroz de alta qualidade à sua variedade de produtos. 
SAC: (21) 2765-9400 - www.granfi no.com.br

FARINHA DE ARROZ 
SEM GLÚTEN 

A marca Tio João apresenta seu mais 
novo produto: a farinha de arroz Tio 
João. Considerado um cereal hipoaler-
gênico - que tem menor capacidade de 
provocar alergias -, o arroz não contém 
glúten, é de fácil digestão, possui 0% de gorduras totais e, 
em forma de farinha, é uma alternativa para substituir a 
farinha de trigo em receitas diversas. Indicada para bolos, 
pães e empanados, a farinha de arroz torna os pratos mais 
leves e fáceis de serem digeridos pelo organismo. Para o 
consumidor que não está habituado a fazer esta substituição, 
a embalagem vem com duas sugestões de receitas práticas: 
bolo de laranja com coco e pão com linguiça calabresa e 
queijo parmesão. Além do tradicional arroz Tio João, a Josa-
par está presente no mercado com o arroz e o feijão Meu 
Biju, a linha de alimentos em pó à base de proteína isolada 
de soja - SupraSoy -, entre outras marcas, como azeite 
Nova Oliva, Soy+, Beleza, Exato, Tio Mingote e No Ponto. 
SAC: (53) 3284-1000 - www.josapar.com.br
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SUCO INTEGRAL
A Famiglia Zanlorenzi, uma das 

grandes protagonistas da indústria 
nacional de bebidas, amplia o seu 
portfólio de sucos integrais e lança 
três novos sabores da linha Campo 
Largo: limão, uva Lev e laranja. Pri-
meiro suco de limão do mercado 
brasileiro produzido sem adição 
de açúcar, água (100% suco) nem 
conservadores ou corantes, o suco de limão Campo Largo 
tem como grande diferencial um segredo: é adoçado com suco 
de maçã integral, o que resulta em um produto com acidez e 
dulçor perfeitamente equilibrados. Soma-se a este lançamento 
o novo suco de uva Lev Campo Largo, desenvolvido para 
pessoas que buscam um suco 100% natural, mais leve, suave 
e refrescante. Não precisa ser diluído, pois é composto por 
uma combinação de uvas com um toque de maçã. O terceiro 
lançamento da linha, o suco de laranja Campo Largo, também 
é 100% natural, sem adição de açúcares, água, conservadores, 
corantes ou adoçantes. O produto complementa o vasto 
portfólio da empresa e é mais uma opção de suco integral. 
Os novos sucos de limão e uva Lev são comercializados 
em versões de 1 litro, em garrafa exclusiva de vidro e com 
tampa twistoff, que facilita a abertura, enquanto que o suco 
de laranja é encontrado em embalagem Tetra Pak de 200ml. 
www.meupurosuco.com.br

MISTURA PARA PÃES
A  m a r c a 

Fleischmann lança 
duas novidades 
para o food service: 
as pré-misturas 
biscoito tipo Chipa 
e o pão de queijo 
sabor cheddar. Os 
diferenciais dos 
produtos são pra-
ticidade e sabor, aposta e característica da marca para o seg-
mento, que está cada vez mais voltado a atender a crescente 
demanda de consumo por alimentação fora do lar e pequenas 
refeições. O pão de queijo sabor cheddar tem a receita basea-
da na mistura de pão de queijo tradicional, sucesso de vendas 
na linha de pães. Essa versão tem sabor e aroma característico 
do queijo cheddar, textura leve e aerada com aparência acen-
tuada da cor dourada na casca, além do diferencial de melhor 
rendimento. A pré-mistura para biscoito tipo Chipa, inspirada 
na receita tradicional da culinária paraguaia, tem consistência 
e sabor próprio. Versátil, a massa pode ser feita com água ou 
leite, além de ovos e queijo. A formulação balanceada permite 
uma fácil modelagem, e depois de pronta a mistura ainda pode 
ser congelada sem correr o risco de perder aroma e sabor.

Os produtos estão à venda em embalagens de 1 kg e tem 
shelf life de seis meses. Os lançamentos fazem parte da linha 
de mistura para pães, que conta com mais de 20 sabores, que 
se dividem nas categorias Premium, Tradição, Saúde, Panetone 
e Lanches. As novidades apresentadas ampliam a categoria 
Lanches, composta pelas misturas Croissant, Hambúrguer, Mas-
sas Folhadas, Pão de Batata, Salgadinho, além do Pão de Queijo 
Tradicional. SAC: 0800 704 1931 - www.fl eischmann.com.br

BARRINHA GRANOLA
A Kellogg’s® lança uma 

opção de lanchinho prá-
tico e crocante para os 
intervalos entre as prin-
cipais refeições. As novas 
barrinhas Krunchy granola 
possuem mais de 50% de 
aveia em fl ocos, mel e cacau. O produto é assado para garantir 
uma textura crocante. Além disso, é fonte de zinco, ferro e 
outras cinco vitaminas. As barrinhas Krunchy granola estão 
disponíveis em dois sabores: aveia e cacau e aveia e mel. 
Com uma proposta com apelo natural, não contêm corantes 
ou aromatizantes na formulação. A Kellogg’s® possui uma 
linha de mais de 20 produtos, incluindo Kellogg’s®, Keebler®, 
Special K®, Pringles®, Sucrilhos®, Pop-Tarts®, Corn Flakes de 
Kellogg’s®, All-Bran®, Cheez-it®, Corn Pops® e Froot Loops®. 
SAC: 0800 892 3397 - www.kelloggs.com.br

PÃES COM MISTURA PARA CHIPA
A Mauri, presente no mercado 

de panifi cação e confeitaria com um 
portfólio de mais de 70 produtos, 
apresenta a mistura para biscoito 
tipo Chipa, que fará parte da cate-
goria de pães da marca. A novidade 
atende as necessidades do segmento 
food service, facilitando o trabalho na 
cozinha através de um preparo rápido 
e versátil, que leva apenas três ingre-
dientes - água ou leite, ovos e queijo 
- e resulta em uma fórmula de fácil modelagem, consistência 
fi rme, mantendo a qualidade peculiar de receitas caseiras, 
perceptível na textura, sabor e coloração do biscoito fi nali-
zado. Outro diferencial é que a massa depois de pronta ainda 
pode ser congelada, garantindo mais agilidade, sem interferir 
no aroma ou sabor das próximas fornadas. Os produtos da 
marca estão disponíveis nas seguintes categorias: fermentos, 
melhoradores, brilhos, recheios e coberturas, creme tipo 
chantilly, misturas para bolo e misturas para pão. Com o 
objetivo de antecipar tendências, a Mauri disponibiliza ao setor 
a linha Inovo, de ovos pasteurizados com gemas, claras e ovos. 
SAC: 0800 703 3699 - www.mauri.com.br
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MOZZARELLA FRESCA ITALIANA

PALMITO AÇAÍ E PUPUNHA

A Gomes da Costa amplia a sua linha de vegetais em 
conservas com mais três lançamentos: palmito Açaí picado, 
palmito Pupunha em toletes e palmito Pupunha em rodelas. 
Prontos para o consumo, os novos palmitos da marca são 
de baixas calorias (cerca de 26 kcal para cada 100g) e ricos 
em proteínas e minerais, como cálcio e potássio. Podem ser 
utilizadas na preparação de recheios, tortas, pizzas, cremes, 
maioneses, saladas ou mesmo puro, como aperitivo. Além 
disso, a extração dos palmitos é feita de forma sustentável, 
garantindo a reprodução das espécies vegetais usadas para 
o cultivo desses alimentos. As novidades também marcam a 
expansão da Gomes da Costa no setor de alimentação prática 
e saudável.  Além da sua tradicional linha de pescados, com 
mais de 50 produtos em versões diversifi cadas (como patês, 
fi lés, molhos, entre outros), a Gomes da Costa vem ampliando 
seu portfólio nos últimos anos com lançamentos nas linhas de 
saladas prontas e vegetais em conserva. Os novos palmitos es-
tão disponíveis em embalagens de 530g, com prazo de validade 
de três anos. SAC: 0800 704 1954 - www.gomesdacosta.com.br

A marca italiana Galbani anuncia no Brasil o início da 
produção local dos tradicionais queijos que a tornaram 
reconhecida em mais de 136 países. O primeiro lançamento 
da Galbani produzido no Brasil é a tradicional mozzarella 
fresca italiana, obtida a partir do leite de vaca. Disponível em 
dois formatos de produto e três embalagens - Bola (unidade 
individual em embalagem de 100 gramas e embalagem de 300 
gramas com três unidades de 100 gramas) e Bolinhas (em-
balagem de 150 gramas, com 20 unidades) -, o queijo é ideal 
para incrementar preparações culinárias como saladas, massas, 

risotos, aperitivos e lanches, entregando a todas as receitas 
um autêntico e saboroso toque italiano. Integrante do Grupo 
Lactalis, Galbani já está presente no país dentro do portfólio 
de marcas da Lactalis do Brasil desde 2011, comercializando 
produtos importados e, agora, comemora o início da produção 
local. SAC: 0800 51 2198 - www.lactalisbrasil.com

IOGURTE SEM LACTOSE
Para propor uma alimenta-

ção saudável e natural, a Atilatte 
traz diversas opções de iogurtes 
produzidos a partir do leite tipo A, 
os mais puros do mercado. E agora, 
a marca apresenta uma novidade: o 
iogurte 0% lactose, na linha natural, 
integral e desnatado. Os iogurtes 
0% lactose trazem uma composição 
natural, contendo apenas leite tipo A, fermento e lactase. 
A versão desnatada apresenta somente adição de gelatina 
e goma guar para manter a textura, sem conservantes. A 
qualidade do iogurte também é reforçada graças à qualidade, 
grau de pureza e procedência da enzima lactase, que garante 
que o produto fi nal não perca suas características sensoriais. 
Dessa forma, mantém-se no 0% lactose o sabor, a textura e a 
cor semelhantes ao iogurte natural convencional. O altíssimo 
grau de pureza desta enzima garante também a inexistência 
de resíduos de outras enzimas adjuntas, evitando reações 
adversas no produto fi nal, como amargor, escurecimento do 

produto, menor tempo de valida-
de e variações nos lotes. A linha 
de iogurtes Atilatte conta hoje 

com seis sabores, entre integrais e 
lights, sendo dois deles probióticos 
e também a coalhada light. Todos 
são produzidos exclusivamente com 

leite tipo A. SAC: (11) 4538-0107 
www.atilatte.com.br

BATATA ASSADA
A McCain, líder mundial na produção e vendas de batatas pré-fritas congeladas, 

trouxe para o varejo brasileiro a batata assada. Apresentada em embalagem com 
duas unidades (total de 400 gramas), a novidade chega como uma opção saudável de 
consumo para famílias pequenas e pessoas que moram sozinhas. Prática, saborosa e 
customizável, pois o consumidor pode escolher e rechear à sua maneira, a batata assada 
McCain se soma a outros lançamentos da empresa no canal de varejo, que está entre as 
prioridades de negócios da operação Brasil. SAC: 0800 704 3236 - www.mccain.com.br
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Extrato de Malte 
Alimentos saborosos e mais saudáveis

A Liotécnica, referência na produção de ingredientes industriais, conquistou 
o reconhecimento do mercado e tornou-se o principal fornecedor de Extrato 
de Malte nas versões Seco ou Xarope, um ingrediente saudável e nutritivo, 
produzido sob os mais rígidos padrões de qualidade. Perfeito para diversas 
aplicações como achocolatados em pó e pronto para beber, biscoitos, cereais 
matinais, chocolates, sorvetes, produtos de panificação, entre outros. Além de 
apresentar uma composição rica em nutrientes, possui inúmeros benefícios 
sensoriais, tecnológicos e funcionais, que agregam valor aos seus produtos.
Liotécnica: naturalmente sua melhor escolha. 
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Tel.: 55 11 4785 2300 - Fax: 55 11 4704 6937  
faleconosco@liotecnica.com.br    www.liotecnica.com.br
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