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Novos
IOGURTE BIO EQUILÍBRIO 

O iogurte Bio Equilíbrio é a novidade da Aurora Alimentos 
na sua linha de produtos lácteos. Importante aliado da alimen-
tação equilibrada e de hábitos de vida saudáveis, o iogurte 
Bio Equilíbrio é um produto funcional, rico em fibras vegetais, 
que gera confiança e segurança no ato de ingestão. Saboro-
so e nutritivo, é elaborado com polpa de fruta nos sabores 
morango, aveia e ameixa. Os benefícios de seu consumo são 
muitos: colabora com o equilíbrio da flora intestinal, possui 
importantes nutrientes como cálcio e proteínas e vem pronto 
para beber a qualquer hora do dia. Disponível nas versões de 
garrafas de 950g (caixa de 5,7 kg) e monodoses de 170g (caixa 
de 2,04kg). SAC: 0800 011 3500 - www.auroraalimentos.com.br

DANIO EM SABORES INÉDITOS
A marca de iogurte Danio amplia o seu portfólio para 

cinco sabores, sendo dois novos produtos inéditos no  
segmento de iogurtes: Danio Banana, Cereais e Mel, e Danio 
com pedaços de abacaxi e raspas de limão. Os novos sabores 
chegam para completar a linha de produtos que já contava 
com três sabores: tradicional, com pedaços de morango e 
com pedaços de pêssego. Danio conta com um processo 
único de produção. Para produzi-lo, emprega-se três vezes 
mais leite e o produto passa por um processo de concen-
tração do leite que resulta em sua superconsistência. Esse 
processo deixa o produto com duas vezes mais proteínas e 
baixo teor de gordura em comparação com iogurtes comuns. 
Os novos sabores estão disponíveis em embalagem de 125g.  
SAC: 0800 701 7561 - www.danone.com.br

SUCO DE BLUEBERRY ZERO 
AÇÚCAR

 A Juxx traz ao mercado mais uma novidade: o suco de 
blueberry zero açúcar. O lançamento tem sabor exclusivo e 
é um grande aliado no combate ao diabetes, uma vez que as 
propriedades da fruta ajudam a regular o índice de açúcar 
no sangue. Além disso, a bebida tem alta concentração de 
antioxidantes, substâncias que previnem os radicais livres 
responsáveis pelo envelhecimento.

Seguindo os padrões de qualidade Juxx, o blueberry zero 
açúcar não contém corantes, conservantes e aromatizantes 
artificiais. É adoçado com sucralose Splenda, um adoçante 
à base de cana-de-açúcar que não é metabolizado pelo 
organismo como carboidrato e pode ser consumido por 
gestantes, lactantes e diabéticos. O suco de blueberry zero 
açúcar está disponível na versão em caixa de 1 litro e 200ml.  
SAC: (11) 4134-1600 - www.juxx.com.br
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IOGURTE NOS SABORES 
LICHIA E ABACAXI

 A Batavo lança dois sabores de iogurte, lichia e abacaxi, que 
incrementam a linha Batavo Copos. O sabor abacaxi apresenta 
pouca gordura e poucas calorias (apenas 62 kcal em uma fatia de 
130g). Além disso, o fruto possui cerca de 5% da recomendação 
diária de fibras em uma, nutriente essencial para o funcionamen-
to do intestino e manutenção de níveis adequados de colesterol, 
é rico em vitamina C e alguns minerais, como por exemplo, 
o manganês, que está diretamente associado à formação do 
tecido conjuntivo e dos ossos e também auxilia no sistema 
reprodutivo, e também é fonte de vitamina B1 e potássio. Já a 
lichia é uma tendência mundial, vista pelo consumidor brasileiro 
como algo inovador. A polpa da lichia contém pouca gordura 
e baixa quantidade de calorias. Fonte de vitaminas e minerais, 
como a vitamina C, importante para a construção e reparação 
dos tecidos do corpo e para o sistema de defesa; e fonte de 
vitaminas do complexo B, essenciais para o fornecimento de 
energia ao corpo. Contém fósforo em sua composição, mine-
ral essencial para a formação dos ossos e dentes e proteção 
das membranas das células; e se destaca por seus compostos 
antioxidantes, que auxiliam no combate dos radicais livres e 
ajudam a prevenir contra o envelhecimento precoce, além de 
suas funções cardioprotetoras, capacidade em reduzir níveis 
de colesterol e prevenir doenças, como alguns tipos de câncer.  
SAC 0800 728 1234 - www.batavo.com.br

ÓLEO DE SOJA COM 
CANOLA

A Bunge lança o óleo Soya soja com cano-
la. A novidade traz os reconhecidos benefícios 
da semente de canola para o atual consumi-
dor de óleo de soja. O produto é fonte de 
ômega 3 e 6 que, quando associados à uma 
dieta equilibrada e hábitos de vida saudá-
veis, podem auxiliar na redução dos riscos 
de doenças cardiovasculares. Além disso, é 
rico em vitamina E, um importante antioxi-
dante natural, que protege as células do or-
ganismo contra o envelhecimento precoce.  
SAC: 0800 727 5544 - www.soya.com.br

LINHA SOYLAIT COM 
NOVA FÓRMULA E NOVA 
EMBALAGEM 

A linha Soylait da Jasmi-
ne Alimentos acaba de ser 
reformulada, tornando-se a 
alternativa ideal ao leite de 
origem animal. Nutritivas e 
saudáveis, as novas formula-
ções à base de extrato de soja 
integral têm alta qualidade nutricional. 
Cada porção de 200ml fornece 6,5g de 
proteínas, além de dois micronutrientes im-
portantes: 150mg de cálcio e 1,5ug de vitamina D, que auxiliam 
na formação óssea e no combate à osteoporose. Além disso, 
os três novos sabores de Soylait são fontes de vitamina A, B1, 
B2, B3, B5, B6, C e E, e são enriquecidos com o mineral zinco, es-
sencial para o fortalecimento do sistema imunológico. A linha 
ganhou ainda nova embalagem, um pote de 300g redondo, de 
fácil manuseio, com uma rotulagem que facilita a identificação 
dos sabores. Por ser de origem totalmente vegetal, a nova 
linha Soylait não contêm lactose nem colesterol. A linha Soylait 
está disponível nos novos sabores Original, Frutas, e Morango.  
SAC: 0800 701 8003 - www.jasminealimentos.com

MARGARINA AMORELA 
COM ADIÇÃO DE 
VITAMINAS

A margarina Amorela, marca 
da M. Dias Branco, apresenta 
as novas embalagens de suas 
margarinas nas versões regular e 
light, para 250g e 500g. As embalagens estão com cores mais 
vibrantes e apresentam a nova logomarca. As cores passaram 
por uma reformulação. A margarina Amorela regular agora 
tem a embalagem totalmente amarela. A cor é sinônimo de 
leveza, descontração, otimismo e alegria. Já a versão light tem 
embalagem azul, cor relacionada à segurança, compreensão, 
lealdade, confiança e tranquilidade. As embalagens contam 
ainda com a nova logomarca, muito mais fluída e em formato 
de coração, símbolo da margarina Amorela. Outra novidade é 
a adição de vitaminas. Agora, as margarinas Amorela regular e 
light são fontes de vitaminas A, D e E. A versão regular passa a 
ter 70% de lipídios, 5% a mais que a versão antiga, deixando o 
produto mais cremoso e saboroso. Os lipídios são importan-
tes para o organismo, pois fornecem energia para as células, 
contribuem para a composição das membranas celulares, atua 
como isolante térmico e facilita algumas reações químicas. 
SAC 0800 702 5509 - www.gme.com.br
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SUCOS CONCENTRADOS 
COM FRUTAS EXÓTICAS E 
SABOROSAS

Pitanga, graviola, cupuaçu, tamarindo e acerola são os sabores de 
frutas exóticas e saborosas que a Maguary lança dentro da linha de 
concentrados “Segredos do Brasil”. Versáteis, os sucos concentra-
dos ficam prontos para beber quando diluídos em água e podem 
ser usados também em receitas culinárias criativas e saborosas. 
Com este lançamento, a Maguary, marca da Empresa Brasileira de 
Bebidas e Alimentos (EBBA), que completa 60 anos em 2013, amplia 
o seu mix de sabores, que já inclui os tradicionais sucos de caju, 
maracujá, uva, manga, goiaba, laranja, pêssego e abacaxi, além de maçã 
e tangerina em edição limitada. Os sucos concentrados Maguary 
são 100% saudáveis, porque são feitos com frutas selecionadas e 
preservam suas propriedades. Contêm quantidade significativa de 
alguns minerais essenciais ao organismo humano, sendo uma boa al-
ternativa de alimentação saudável para adultos e crianças. A acerola 
é uma fruta típica de regiões tropicais e subtropicais, pois necessita 
de raios solares para seu desenvolvimento. É rica em vitamina C, 
mas possui também cálcio, ferro, fósforo, vitaminas A, B1, B2 e B3. 
O cupuaçu é rico em proteínas, cálcio, fósforo, vitaminas A, B1, B2 
e C, sais minerais e pectina, fibra solúvel que ajuda a manter bons 
níveis de colesterol. A graviola é fonte de vitaminas do complexo 
B, importantes para o metabolismo de proteínas, carboidratos e 
gorduras, e rica em vitamina C. A pitanga é uma pequena fruta típica 
do Brasil, originária da mata dos Estados de Minas Gerais até o Rio 
Grande do Sul. Além de ser consumida em sucos, a pitanga é usada 
em geleias, vinhos, doces e licores. Rica em cálcio, fósforo e ferro, 
e vitaminas A e C, tem elevado poder antioxidante. E, o tamarindo 
é rico em vitamina C e B1 (tiamina), fósforo, cálcio, ferro e pectina, 
fibra solúvel que ajuda a reduzir o colesterol do sangue. O fruto 
tem características laxativas, sendo recomendado para auxiliar a 
curar males do intestino. SAC: 0800 081 3022 - www.maguary.com.br

MEL ORGÂNICO 
A Superbom acaba de lançar o primei-

ro produto da nova linha New Life, o Mel 
Orgânico, certificado pelo Sistema Brasi-
leiro de Avaliação da Conformidade Orgâ-
nica (SisOrg), que garante a procedência 
do produto tanto no Brasil, quanto nos 
Estados Unidos e União Europeia. Com 
rigoroso controle de rastreabilidade e 
registro de toda a cadeia produtiva, que vai 
desde o apiário orgânico até as prateleiras 
dos pontos de venda, o mel é extraído de 
colmeias localizadas em áreas de vegetação 
nativa, como matas de araucárias, cerrado 
e mata atlântica, sem lavouras com agro-
tóxicos ou transgênicos nas proximidades. 
O mel está entre as melhores opções para 
quem deseja complementar a alimentação 
com o alimento natural. Os principais 
benefícios do mel são a neutralização de 
agentes tóxicos nocivos, o combate ao es-
tresse e ao cansaço, a melhora da insônia e 
da anemia e o equilíbrio da flora intestinal.  
SAC: (11) 2842-1800
www.superbom.com.br

ENERGIA PRONTA PARA BEBER
Produzida com iogurte batido, parcialmente desnatado 
e polpa de fruta, a linha de iogurtes para beber pode 
ser encontrada nos sabores morango ameixa, frutas 
e cereais, frutas vermelhas, coco e pêssego. Há tam-
bém os sabores bem brasileiros, como graviola e açaí 
com guaraná, que foram especialmente elaborados 
pensando no verão e são encontrados na versão in-
dividual, em garrafinhas de 180 gramas. Além disso, o 
consumo da bebida é também uma agradável opção 
para suprir o aporte lácteo diário necessário para 
uma boa saúde. As diretrizes dietéticas do Conselho  
Nacional de Pesquisa em Medicina e Saúde re-
comendam a ingestão de três porções de alimentos l ácteos 
por dia como forma de reduzir os riscos de contrair diversas enfer-
midades como diabetes e doenças cardíacas. Em adolescentes e idosos o número de porções sobe para quatro. 
Com 16% do valor diário recomendado de cálcio, uma garrafinha de 180g de iogurte é uma excelente opção nutricional.  
SAC: 0800 643 7001 - www.tirol.com.br
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SUFRESH LINHA 
EQUILÍBRIO & SABOR

A WOW! Nutrition lança a linha Sufresh Equilíbrio & Sabor. 
Inicialmente em dois sabores, o de ameixa, banana e fibras 
e o de cranberry, o lançamento tem em sua fórmula frutas 
que auxiliam no cuidado com o organismo, proporcionando a 
sensação de bem estar necessária para uma vida mais dinâmica. 
O produto sabor Ameixa, Banana e Fibras reúne substâncias 
chaves para o bom funcionamento do intestino. A ameixa é 
conhecida pelo seu papel laxativo natural, devido à presença 
do ácido diidroxifenil isatina. Já a banana é rica em proprie-
dades nutritivas, como o potássio. A presença dessas frutas 
proporciona um sabor especial à bebida e, quando associadas à 
polidextrose (fibra solúvel adicionada à composição), faz com 
que o suco seja a melhor bebida para acompanhar o seu café 
da manhã diariamente. Composto por antioxidantes, como as 
antocianinas e os flavonoides, o cranberry ajuda a minimizar os 
prejuízos que os radicais livres causam às células, prevenindo o 
envelhecimento precoce e alguns tipos de doenças. Esses be-
nefícios se tornam ainda mais importantes quando associados 
à vitamina C, um potente antioxidante também encontrado no 
produto. Outro composto 
que se destaca neste sabor 
são as proantocianidinas, 
que auxiliam na prevenção 
ou combate a infecções 
do trato urinário, muito 
frequentes em crianças 
e mulheres.Sem conser-
vantes, sem corantes e 
aromas artificiais, a nova 
linha Sufresh Equilíbrio 
e Sabor chega às gôndo-
las em embalagem de 1 
litro. SAC: 0800 772 6566 
www.wownutrition.com.br

PEITO DE PERU DEFUMADO 
COM TEOR DE SÓDIO 
REDUZIDO

Mantendo o sabor já conhecido pelos 
consumidores, o novo peito de peru de-
fumado da Sadia, elaborado com o peito 
íntegro da ave e com menos 25% de sódio 
que a receita antiga, reafirma o status de 
opção saudável frente às demais opções de frios ofertadas 
pelo mercado. O produto passa a integrar a linha Sadia 
Sabor & Equilíbrio, que une sabor e saudabilidade. Além 
de possuir alto teor de proteína, apresenta baixo teor 
de gordura (menos de 3% e apenas 13 calorias por fatia).  
SAC 0800 702 8800 - www.sadia.com.br

ARROZ INTEGRAL COM 
GRÃOS E CENOURA 

A Mars apresenta mais um lançamento 
saboroso, saudável e prático: Ráris® 7 Grãos 
& Cenoura. Com sabor delicioso, Ráris® 
7 Grãos & Cenoura vem com pedaços 
desidratados de cenoura que, após o 
cozimento, ficam iguais à cenoura pica-
dinha em casa. É muito fácil de preparar: 
igualzinho ao arroz comum e fica pronto 
em 30 minutos. É uma opção de acom-
panhamento diário mais saudável e que 
também pode ser utilizado em receitas 
especiais de risotos e saladas, como as 
saborosas sugestões que estampam as 
embalagens. Elaborado com ingredientes selecionados 
para compor uma refeição nutritiva e com mais vitaminas, o 
produto é fonte de fibras, proporcionando mais saúde, bem 
estar e auxiliando no bom funcionamento do intestino. Tam-
bém contém fósforo, manganês e o antioxidante betacaroteno, 
que combate os radicais livres que aceleram o envelhecimento. 
Além das receitas, as embalagens de Ráris® 7 Grãos & Ce-
noura incluem ícones que destacam a quantidade de calorias 
(valor energético) por porção e quatro outros importantes 
nutrientes (gorduras totais, gorduras saturadas, sódio e açú-
cares) por porção versus a quantidade diária recomendada.  
SAC: 0800 702 0090 - www.raris.com.br

BARRINHAS 
QUAKER EM 
NOVOS SABORES

A PepsiCo, fabricante das marcas 
Mabel®, Toddy® e H2OH!®, entre ou-
tras, apresenta dois novos sabores de 
barrinhas de cereais Quaker®: morango 
com chocolate, e banana com aveia 
e mel. A marca leva todo o benefício 
da aveia aos sabores preferidos pelos 
consumidores. Os produtos chegam 
aos pontos de vendas para enriquecer 
o portfólio da marca que é líder no segmento de aveia. As 
barras de cereais são opções práticas, nutritivas e saborosas 
para o lanche entre as refeições, possuem grãos de aveia 
integrais e trazem a conveniência do consumo da aveia para 
o dia a dia. A Quaker® possui em seu portfólio de barras 
de cereais uma rica variedade de sabores, elaborados com 
ingredientes especialmente selecionados. Entre os disponí-
veis estão as barrinhas torta de morango, torta de limão, 
maracujá com manga, abacaxi com hortelã, chocolate com 
castanha, morango com iogurte, pêssego e banana e chocolate.   
SAC: 0800 726 0066 - www.quaker.com.br


