
LANÇAMENTOS

OVOMALTINE TIPO SUÍÇO 
A marca Ovomaltine celebra 70 anos de presença 

no Brasil em 2016 e para comemorar lança uma edição 
limitada do produto na versão Tipo Suíço. Ovomaltine 
Tipo Suíço tem mais extrato de malte do que a versão 
Flocos Crocantes, contendo também menos açúcar. 
Esse perfi l de sabor mais “adulto e amargo” é pouco 
explorado hoje pela categoria e, portanto, é um sabor 
único e também interessante para ser usado como ingrediente em algumas receitas. 
Ovomaltine foi criado no ano de 1904, em Berna, na Suíça. A partir do extrato do 
malte, foi desenvolvido um complemento alimentar para as crianças que tinham 
carência nutricional. Em poucos anos, o diferenciado sabor do malte e seu valor 
nutritivo fi zeram com que o produto se espalhasse por todo o mundo, estando 
presente hoje em mais de 115 países. Presente no Brasil há 70 anos, atualmente 
Ovomaltine pertence à Associated British Foods (ABF), uma das maiores empresas 
alimentícias da Europa, detentora das marcas Twinings, Ovomaltine, Fleischmann e 
Blue Dragon, entre outras. SAC: 0800 723 8485 - www.ovomaltine.com.br

LINHA ASSA FÁCIL 
EM EMBALAGEM 
TAMANHO FAMÍLIA

A Perdigão in-
gressa na categoria 
Assa Fácil com uma 
novidade: embala-
gens tamanho famí-
lia. São três opções 
de cortes de frango - 
coxa, sobrecoxa e 
coxinha da asa -, 
todos temperados com alho, cebola e 
ervas. A nova linha Assa Fácil Perdigão 
confere praticidade e conveniência no 
preparo dos cortes de frango, que vai 
direto do freezer para o forno, sem a 
necessidade de descongelar ou tempe-
rar. A BRF, detentora das marcas Sadia, 
Perdigão e Qualy, é uma das maiores 
empresas de alimentos do mundo. A 
empresa possui35 unidades industriais 
no Brasil, 16 fábricas no exterior (nove 
na Argentina, uma no Reino Unido, uma 
na Holanda, quatro na Tailândia e uma nos 
Emirados Árabes Unidos) e 40 centros 
de distribuição. Atualmente, a empresa 
está presente em mais de 150 países. 
SAC: 0800 701 7782 - www.perdigao.com.br

PICOLÉ DE FLOCOS
A Sorvetes Perfetto deci-

diu completar a festa dos fãs 
da guloseima gelada e criou 
o picolé de fl ocos. Prática e 
saborosa, a novidade cremosa 
une o sabor do leite ao toque 
especial de pedacinhos de 
chocolate meio amargo, dando 
origem ao sabor inconfun-
dível do sorvete de flocos. 
Sob o slogan “a festa começa 
aqui”, o produto chega ao 

consumidor em embalagem de 60g e design 
retrô que brinca com o “black and white”, 
dupla que, assim como o sorvete de fl ocos, é 
versátil e nunca sai de moda. O picolé Flocos 
da Perfetto faz parte da linha Toda Festa, que 
já conta com as versões Brigadeiro e Beijinho. 
SAC: (16) 3145-9555 - www.perfetto.com.br

ANÉIS DE CEBOLA
Muito apreciado nos Estados Unidos, Inglaterra, Canadá 

e Austrália, os famosos anéis de cebola conquistaram tam-
bém o paladar dos brasileiros. O aperitivo passa agora a 
integrar a linha de petiscos da Pif Paf. Sequinhos, dourados 
e crocantes, os anéis de cebola oferece uma opção para 

quem busca um petisco prático e gostoso. Produzidos a partir de cebola picada 
e farinha, o produto é empanado, pré-frito e congelados, sem perdas. A novi-
dade chega ao mercado com duas opções de peso, pacotes de 400g e 1,05 kg.  
SAC: 0800 283 0872 - www.pifpaf.com.br

POLENGHI SÉLECTION
Polenghi Sélection inova em sua linha de 

mofo branco e apresenta mais duas autênticas 
novidades: o Brie Supreme e Camembert In-
tense. Os lançamentos trazem a personalidade 
das receitas de mestres queijeiros franceses com 
um sabor marcante e personalizado, o que os diferenciam dos demais 
queijos da linha tradicional. O Brie Supreme possui uma textura extre-
mamente cremosa que derreta na boca. Já o Camembert Intense tem 
sabor intenso e combinação aromática autêntica. Conforme o estágio de 
maturação do queijo, as características e sabor se acentuam mais. O Brie 
Supreme está disponível em embalagem de 140g e o Camembert Intense 
Polenghi em embalagem de  220g. Sofi sticada e ao mesmo tempo artesa-
nal, ambas as embalagens possuem layouts que remetem a madeira e que 
sugerem um toque rústico. O Brie Supreme é apresentado em formato 
quadrado e envolto em papel vermelho, seu naming “Supreme” sugere 
a ideia de um produto superior com textura mais cremosa. Enquanto o 
Camembert Intense possui formato redondo e é envolto em papel azul, 
seu naming “Intense” sugere a maior intensidade de sabor do produto. 
SAC: 0800 015 3888 - www.polenghi.com.br
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Novos

BATATAS PRÉ-FRITAS CONGELADAS
Antenada às novas tendências de consumo, a McCain, 

líder mundial na produção e venda de batatas pré-fritas con-
geladas, traz a seus consumidores um produto que promete 
fazer sucesso entre aqueles que priorizam uma alimentação 
saudável e equilibrada, a batata assada. A novidade é uma 
opção prática, saudável e muito saborosa. Com baixo tempo 
de preparo, apenas 5 minutos no micro-ondas, permite criar 
diversos tipos de recheios. No Brasil há mais de duas décadas, 
a McCain conta com 50 fábricas de alimentos congelados no 
mundo e aproximadamente 20 mil colaboradores. Em 1995, 
com um investimento de 160 milhões de dólares possibilitou 
a inauguração de uma fábrica em Balcarce, na Argentina, para 
atender o Mercosul. Atualmente, 65% da capacidade produtiva 
da planta é destinada ao mercado brasileiro e os 35% restantes 
são destinados ao Paraguai, Argentina, Uruguai, Chile, Vene-
zuela, Colômbia, Bolívia e Peru. Há sete anos, incorporou uma 
moderna fábrica de produção de especialidades. Entre os itens 

produzidos na Argentina estão Corte Tradicional, Corte fi no, 
Corte Caseiro, Smiles, Noisettes, Rondelles e batatas fl ocos. 
SAC: 0800 704 3236 - www. mccain.com.br

MENTOS SABOR UVA
Mentos, marca de balas e gomas de mascar, acaba de ganhar 

um novo sabor, o de uva, que chega para complementar a linha 
Na Sua Medida, lançada em 2013, com o objetivo de oferecer 
um produto na medida certa do bolso e da preferência do 
consumidor. A linha, com 10 unidades, que existe nos sabores 
Rainbow, Fruit, Mint e Morango Azedinho. Mentos Na Sua Me-
dida Uva conta com 10 unidades e é ideal para o consumidor 
que quer uma quantidade menor de balas. A marca Mentos é 
fabricada e distribuída pela Perfetti Van Melle, uma das líderes 
globais do mercado de candies e gomas. A empresa foi fundada 
em 1946, na Itália. Em 2001, uniu forças com a Van Melle da 
Holanda. Hoje, a empresa, com sedes na Itália (Lainate - Milão) 
e na Holanda (Breda), está presente em 150 países espalhados 
pela Europa, Américas, Ásia, África e Oriente Médio. No Brasil, 
a empresa está sediada em Vinhedo, interior de São Paulo.  
SAC: 0800 55 1412 - www.mentos.com.br

NÉCTARES EM LATA
A Superbom, empresa 

alimentícia especializada 
em produtos saudáveis e 
com mais de 90 anos de 
atuação no mercado, am-
plia o seu portfólio e lança 
uma linha FIT de néctares 
em lata. Disponível nos sabores uva, maracujá, laranja e tangerina 
e com foco no público que preza pela qualidade de vida, a no-
vidade chega ao mercado com uma identidade visual moderna 
e no formato slim, com 260ml. Além de uma quantidade maior 
de fi bras e vitamina C, a nova linha não possui corantes nem 
conservantes na composição. Com o posicionamento premium, 
a nova linha de néctares em lata da Superbom é de baixa ca-
loria, rica em vitaminas e minerais, além de ter 0% de gordura. 
SAC: (11) 2842-1800 - www.superbom.com.brA
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A Unidade de Negócios Nutrição Humana tem uma linha completa de ingredientes 
e diversas soluções com vitaminas e minerais que são essenciais para sua quali-
dade de vida.

WWW.MCASSAB.COM.BR

UMA LINHA COMPLETA DE
INGREDIENTES PARA O SEU LATICÍNIO.

• Pré-misturas de Vitaminas e Minerais.
• Edulcorantes: Aspartame, Acessulfame-k, Dextrose Anidra, 

Estévia, Sacarina Sódica,
• Sorbitol e Sucralose.
• Conservantes: Ácido Sórbico e Sorbato de Potássio.
• Estabilizantes: Citrato de Sódio e Goma Xantana.

Aditivos & Ingredientes_2ABR.indd   1 3/30/16   10:55 AM
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PÃO DE FORMA 
INTEGRAL & ZERO

A Wickbold traz mais uma novidade para 
facilitar a vida do consumidor, o pão de forma 
Integral & Zero. A união desses dois benefícios 
em um só produto contribui para uma alimen-
tação balanceada e saudável, sem abrir mão do 
sabor. O pão de forma Integral & Zero é rico 
em fi bras e não tem adição de açúcar, gordura 
trans e colesterol. Feito à base de farinha de trigo 

integral e fi bra de trigo, fornece 11% das necessidades diárias de 
fi bras. Por ser produzido com farinha de trigo integral, preserva 
melhor alguns nutrientes, como vitaminas, minerais e proteínas. O 
produto também é rico em ferro e ácido fólico, que contribuem 
para uma alimentação equilibrada. O lançamento traz mais quali-
dade e saúde para o dia a dia, atendendo às necessidades de toda 
a família, desde aqueles que querem incluir mais fi bras no cardápio 
até os que têm restrições alimentares e precisam controlar o 
consumo de gordura e açúcar. Completam a linha Forma Wick-
bold as versões Integral, Tradicional e Zero. Versáteis, os pães de 
forma podem ser utilizados em inúmeras receitas. De sanduíches e 
torradas a canapés e tortas, incluindo massas de doces e salgados. 
SAC: 0800 011 1938 - www.wickbold.com.br

BATATA PALHA COM TEMPEROS NATURAIS
A Yoki, marca da General Mills, incrementa seu portfólio 

com um sabor inédito na categoria: Batata palha Extrafi na 
Alecrim, uma batata palha temperada com alecrim, alho e 
pimenta do reino. A novidade chega para reforçar uma com-
binação que já é muito conhecida entre os consumidores: 
batata palha com salada. O objetivo é oferecer um toque mais 
crocante aos pratos. Um exemplo dessa combinação é a salada 
Juliana, receita que está na nova embalagem e que traz a batata 
palha como um de seus ingredientes essenciais. Para garantir 
um sabor natural e marcante, a nova batata palha Alecrim 
foi desenvolvida exclusivamente com condimentos naturais 
Kitano, marca líder na categoria, que garante naturalidade em 
suas ervas e especiarias com o mínimo de processamento. 
Além dessa inovação, a linha de batatas palha Yoki também 

apresenta uma novidade referente 
às embalagens: todas estão de cara 
nova, com visual mais moderno e 
novas sugestões de receitas para 
combinar com o produto. Os 
novos layouts dão mais destaque 
aos pratos e realçam os diferentes 
sabores e produtos da linha. São 
eles: Tradicional, Cebola e Salsa, Hot 
Dog e Mandioquinha, além da ver-
são Extrafi na. O principal objetivo 
é mostrar a versatilidade que os produtos proporcionam ao 
sugerir diversos pratos que formam ótimas combinações com 
batata palha. SAC: (11) 2188-8444 - www.yoki.com.br

NESCAU® COM MENOS 
AÇÚCAR E MAIS FIBRAS

Nescau®, marca de acho-
colatado em pó da Nestlé, 
lança uma nova fórmula para 
seu achocolatado em pó, com 
33% menos açúcar e mais fi -
bras. Fruto de dois anos de 
pesquisa, Nescau® 3.0 possui 
características nutricionais ain-
da mais equilibradas, ajudando 
a proporcionar uma alimenta-
ção balanceada para as crian-
ças, principalmente no café da 
manhã. Além da redução na quantidade de açúcar, 
Nescau® 3.0 é fonte de fi bras, mantendo o exclusivo 
complexo Activ-Go: com vitaminas, ferro e cálcio. Nes-
cau® 3.0 está disponível em embalagem de 380g (lata). 
Nescau® é líder em vendas no segmento de achocolatado 
em pó, com presença em mais de 65% dos lares brasileiros, 
além de atuar em diversas categorias de produtos, como 
cereais matinais, biscoitos, iogurtes e bebidas lácteas. 
SAC: 0800 770 2411 - www.nestle.com.br

BISCOITO MAIZENA EM NOVA VERSÃO
Com mais de 40 anos de tradição, Triunfo, marca de bis-

coitos do portfólio da Arcor do Brasil, apresenta uma nova 
versão para o tradicional biscoito de amido de milho: Maizena 
+ Leve. O lançamento é uma versão mais leve e aerada do 
que a original. Além dessas características, o Maizena + Leve 
chega em um novo formato: mais quadradinho e duo, per-
mitindo transformar o biscoito em dois minis. A novidade é 

apresentada em em-
balagem de 200g. A 
Triunfo traz também 
para a linha de biscoitos as rosquinhas sabor milho, em em-
balagem de 400g. Crocante, a novidade é uma opção para 
lanches e, principalmente, para acompanhar o cafezinho. 
SAC: (11) 2696-6900 - www.arcor.com.br
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