
LANÇAMENTOS

NOVA LINHA DE CONSERVAS CASTELO
A Castelo Alimentos, marca líder no segmento de vinagres 

e temperos, está reforçando sua linha de conservas com 
lançamentos simultâneos de quatro produtos. As novidades 
incluem azeitonas verdes, alcaparras, cebolinhas e picles. 
A marca re lança a azeitona Castelo nas versões inteira, sem 
caroço e fatiada, os tipos mais comercializados do mercado. 
A conserva, ideal para aperitivo e ingrediente por excelência 
para recheio de tortas, salgadinhos e pizzas, está disponível 
em potes de vidro nas três versões e em embalagem eco-
nômica pouch de 100g, na versão com caroço. A linha de 
conservas conta também com a alcaparra Castelo, com sabor 
agradável e ao mesmo tempo marcante. O produto, muito 
utilizado na cozinha mediterrânea, vai bem no preparo de 
saladas, salgados, carnes e peixes, e chega às gôndolas em 
potes de vidro de 100g. Outra grande novidade da linha, a 
cebolinha Castelo se diferencia pela acidez equilibrada, o 

que a torna ingrediente para saladas, entradas e petiscos 
em geral. Por ser rica em antioxidantes e de baixa caloria, 
a conserva também é um grande aliado no preparo de pra-
tos leves e saudáveis. O picles Castelo traz a textura e o 
sabor dos legumes selecionados e de qualidade. A conserva 
contém pepino, nabo, couve-fl or e cenoura em proporções 
variadas, para ser apreciada como aperitivo ou no preparo 
de canapés, sanduíches, molho tártaro e entradas. Disponível 
em potes de vidro de 200g. Os demais produtos da linha 
de conservas da marca ganharam embalagens renovadas, 
com layout moderno e mais colorido. É o caso da pimenta 
Biquinho Castelo, que voltou ainda mais saborosa, em pote 
de vidro de 180g e balde de 1,7kg, com bag interno que ga-
rante maior segurança contra vazamentos. E o champignon, 
que pode ser encontrado em pote de vidro e pouch de 100g. 
SAC: 0800 771 6111 - www.casteloalimentos.com.br

BOLINHOS DE 
ARROZ TIO JOÃO

Inspirada em uma das receitas mais 
tradicionais dos botecos brasileiros, a marca 
líder Arroz Tio João, apresenta a mistura 
para preparo de Bolinhos de Arroz. O lan-
çamento vem para complementar a linha 
de semi-prontos Cozinha & Sabor, trazendo 
para o consumidor deliciosas opções de 
aperitivos.

Disponível em três sabores, Tradicional, 
Com Charque e Com Queijo, a novidade 
pode ser preparada no fogão ou no micro-
-ondas, ser frita ou assada. O modo de pre-
paro vem detalhado na embalagem, sendo 
que cada receita rende até 21 bolinhos. Além 
disso, cada embalagem também traz uma 
receita de molho exclusivo, como sugestão 
de acompanhamento. Não contém glúten. 
SAC: 0800 531 800 - www.josapar.com.br

BEBIDA LÁCTEA QUINOA E LINHAÇA
Os apreciadores da bebida láctea Piracanjuba Quinoa e 

Linhaça contam com mais uma novidade nas gôndolas. O pro-
duto passou a incorporar o cereal Chia e ganhou 
novos sabores: mocaccino (café, chocolate e leite) 
e camomila. Além disso, o leite usado em sua com-
posição é semidesnatado. A escolha dos novos 
sabores faz parte da estratégia da empresa de ter 
um mix cada vez mais completo, agradando aos 
variados tipos de gostos. O Piracanjuba Quinoa 
e Linhaça + Chia une o potencial de nutrientes 

presentes no grão da quinoa e das sementes de chia e linhaça, 
como as fi bras, proteínas, vitaminas, minerais e ácidos graxos, e 

possui polpa de fruta natural, que ajuda a manter 
uma alimentação saudável e equilibrada. Além dos 
lançamentos, o produto está disponível em dois 
sabores: banana e mamão + maçã.  Na versão zero 
açúcar, é encontrado no sabor frutas vermelhas 
e mamão + maçã. Disponível em embalagens 
de 200ml e 500ml, ambas com tampa de rosca. 
SAC: 0800 722 1718 - www.piracanjuba.com.br 

CAFÉ GRANÍSSIMO EM 
VERSÃO SOLÚVEL

Há mais de 50 anos oferecendo cafés de 
alta qualidade, a Cia Cacique amplia o portfólio 
proporcionando praticidade no preparo da linha 
Graníssimo, que reúne produtos desenvolvidos 
com blends diferenciados e sabor equilibrado. A novidade é o café 
solúvel Graníssimo Gourmet, que resulta em um paladar intenso 
e com acidez equilibrada. O café solúvel Graníssimo Gourmet 
é elaborado por meio de processo de alta tecnologia (freeze 
dried), que preserva as características originais da matéria-prima, 
resultando em uma bebida com excelente sabor e aroma.  Com 
a tecnologia freeze dried, o extrato de café concentrado é seco a 
frio, retendo por completo o aroma e sabor do mais puro café. 
Para completar, o café vem em embalagem exclusiva desenvolvida 
pela Owens Illinois , que reforça e mantém a qualidade e o blend do 
produto gourmet. O novo produto já está disponível em São Paulo, 
Rio de Janeiro, na região Sul e ainda nas principais redes de super-
mercado do país, em embalagens de vidro 100grs e pouch 50grs. 
SAC: 0800 55 9110 - www.granissimo.com.br
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Novos

QUEIJOS ESPECIAIS FRACIONADOS
A Barbosa & Marques, empresa de laticínios presente do 

mercado brasileiro desde 1915 e fabricantes dos produtos da 
marca Regina, investe no segmento de queijos especiais fracio-
nados e lança os tipos Edam, Estepe, Gouda, Prato Esférico e 
Provolone. A empresa, que já possui os alimentos nos tamanhos 
tradicionais, agora oferece aos seus consumidores os queijos 
especiais em porções menores. Com a novidade, as pessoas 
poderão adquirir o produto dimensionado para consumo diário 
por um valor mais acessível. O queijo Edam, normalmente no 
formato de uma bola, possui sabor suave, aromático e um pouco 
adocicado. É um queijo tipicamente de mesa devido ao apelo ir-
resistível de suas olhaduras. O tipo Estepe apresenta uma textu-
ra semidura e massa semicozida, de cor amarelo-palha, com 
sabor frutado. Geralmente, é consumido puro ou em molhos 
4 queijos. Os acompanhamentos do queijo são, de preferência, 
frutas da estação, pães e um bom vinho tinto. O Gouda, possui 
sabor ligeiramente adocicado, muitas olhaduras, textura macia e 

casca fina. 
É utilizado prin-
cipalmente como 
aperitivo em tábua 
de frios. Combi-
na com azei-
tonas, carnes 
vermelhas e um 
bom vinho tinto. O Prato Esférico é um queijo amare lo, 
de consistência semidura, muito apreciado em diversas par-
tes do Brasil. Muito usado em tábuas de queijo pelo sabor 
ligeiramente adocicado e a cor interessante da casca rósea a 
vermelha, além de combinar com diferentes vinhos. O queijo 
Provolone tem como característica a massa semidura, sem 
olhaduras, de cor amarelo-palha, que oferece sabor lácteo e 
defumado. É indicado para molhos, lanches e consumo puro. 
SAC: (33) 3277-9111 - www.regina.com.br

BARRAS DE FRUTAS
Acaba de chegar ao mercado mais uma novidade do Mundo Verde: 

a linha de barras de frutas Mundo Verde Seleção. São seis opções 
de barra, sendo três sabores de frutas e três sabores de frutas com 
cobertura de alfarroba, todos sem adição de açúcar, sem glúten e 
sem lactose. A opção por barras chega como alternativa saborosa, 
saudável e pouco calórica para os lanches entre as refeições. Os sa-
bores são: abacaxi + banana, ameixa + banana, salada de frutas, banana 
com alfarroba, abacaxi + banana com alfarroba e uva + banana com 
alfarroba. A alfarroba é uma alternativa ao chocolate, com menos 
gorduras, calorias e também com menor chance de causar alergias. 
A expansão da linha de produtos da marca própria Mundo Verde 
Seleção é uma das principais estratégias da rede. Somente no primeiro 
semestre de 2016, o Mundo Verde lançou outros cinco produtos: 
Massa pronta para Tapioca, Tiskos (Biscoitos assados), Barra Nuts, 
Pure Whey Protein e Slim Shake Protein, alimentos que contribuem 
com o fortalecimento do mix de produtos da marca e com a fi deli-
zação de seus clientes. SAC: 0800 022 2528 - www.mundoverde.com.brA
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A Unidade de Negócios de Nutrição Humana do Grupo MCassab, pos-
sui uma linha completa de ingredientes para bebidas, pré-misturas de 
vitaminas, minerais e ingredientes funcionais que são essenciais para 
uma vida saudável.

WWW.MCASSAB.COM.BR

NOSSA ESPECIALIDADE É GARANTIR 
SUA QUALIDADE DE VIDA.

Aditivos & Ingredientes_1JAN.indd   1 3/30/16   10:46 AM

LANÇAMENTOS

22

A
D

IT
IV

O
S 

&
 IN

G
R

ED
IE

N
T

ES

WAFER DE CHOCOLATE 
COM COCO ZERO AÇÚCAR

P a r a  a c o m -
panhar o mercado 
promissor de bis-
coitos, a Lowçucar 
lança o wafer Cho-
co e Coco zero 
açúcares e zero lactose. O novo sabor amplia a linha que 
é composta pelos wafers de chocolate com avelã, baunilha, 
morango, limão e chocolate. Adoçado com stevia, um edul-
corante natural que não possui calorias, e com sucralose, que 
tem dulçor igual ao da cana de açúcar, o wafer Choco e Coco 
é rico em fi bras, não contém gordura trans, possui baixo teor 
de sódio e está disponível em embalagem de 115gr. Segundo 
dados da Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos 
(ABIMAPI ) e do Instituto Euromonitor, o Brasil é o 4º maior 
vendedor mundial de biscoitos com registro de 1227 milhões 
de toneladas comercializadas em 2014. Em 2015, o segmento 
movimentou R$ 21 bilhões e registrou um crescimento de 
7,1% frente ao faturamento de 2014. A linha de biscoitos 
saudáveis cresceu 215% em volume de vendas de 2012 a 
2014, porém representa apenas 2,2% do mercado total de 
biscoitos, o que se torna uma grande oportunidade de negócio. 
SAC: 0800 642 8182 - www.lightsweet.com.br

MENTOS SABOR CEREJA EM 
EMBALAGEM GARRAFA

A marca Mentos Gomas de Mascar, pertencente à Perfetti 
Van Melle, lança Mentos Pure Fresh Cherry (Cereja refres-
cante), para complementar o portfólio da líder em vendas 
deste formato.

A novidade segue o mesmo propósito da icônica linha 
de garrafas Mentos, marca pioneira na comercialização desta 
embalagem de gomas de mascar no Brasil, que proporciona 
excelente custo benefício e oferece ao consumidor um produ-
to de alta qualidade, sem adição de açúcar e com refrescância 
prolongada, agradando os paladares mais exigentes. A linha 
de Mentos Goma de Mascar em garrafa é a mais completa 
do mercado. Mentos Pure Fresh Cherry é mais uma opção 
ideal para o dia-a-dia. A embalagem, com 28 unidades, é 
praticamente um estoque de 
gomas de mascar e uma nova 
opção para compartilhar com 
os amigos. Além disso, a apre-
sentação do lançamento é um 
atrativo, que já chama a aten-
ção no ponto de venda dentre 
todos os produtos concor-
rentes. SAC: 0800  55 1412 
www.perfettivanmelle.com

AÇÚCAR MASCAVO LIGHT COM STEVIA
A Magro, marca saudável da Lightsweet, traz mais uma novidade para o mercado, 

o açúcar mascavo light Magro Stevia. Cem por cento natural, o lançamento é duas 
vezes mais doce e tem 50% menos calorias e carboidratos do que o açúcar mascavo 
tradicional. Desenvolvido para oferecer ao consumidor a possibilidade de utilizar um 
produto que combina dois ingredientes naturais, o açúcar mascavo light Magro Stevia 
une as vitaminas B1e B2 do açúcar mascavo com a ausência de calorias e a capacidade 
de adoçar da stevia, que é 300 vezes maior que a do açúcar comum. Disponível em 
embalagem de 400gr, o produto foi criado para acompanhar o avanço do segmento 
de produtos naturais no país, que registrou crescimento de 83% nos últimos cinco 
anos e faturamento em torno de US$ 36,4 bilhões, segundo levantamento realizado 
pelo Instituto Euromonitor. SAC: 0800 642 8182 - www.lightsweet.com.br

AMÊNDOAS CONFEITADAS DRAGEADAS
A La Rioja apresenta as amêndoas confeitadas drageadas coloridas. As amêndo-

as possuem confeito colorido e macio à base de açúcar e são comercializadas em 
bandejas transparentes de 500g, que facilitam a exposição nos pontos de venda e a 
visualização dos consumidores na hora da compra. A La Rioja é um dos principais 
importadores brasileiros de azeites, conservas, frutas secas e bacalhau seco e salgado. 
O portfolio de produtos é composto por mais de 600 itens, distribuídos entre marca 
própria, importação exclusiva de marcas mundiais e commodities, com distribuição 
nacional. SAC: (11) 3328-0000 - www.larioja.com.br 
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