MAÏS PURA lança dois sabores de pipoca doces na APAS
2019
Caramelo & Coco e Cacau Original são as novidades que prometem conquistar os
consumidores
A MAÏS PURA, marca de snacks saudáveis criada em 2016 e famosa por suas pipocas artesanais,
estará presente na APAS Show 2019, reconhecidamente a maior feira supermercadista no mundo, com o
lançamento de dois sabores das suas famosas pipocas: Caramelo & Coco e Cacau Original. Assim
como todos os produtos da marca, as novidades são integrais, sem glúten, sem gordura trans, sem
conservantes, sem lactose, veganas e livres de qualquer ingrediente alergênico.
Na produção do novo sabor Caramelo & Coco, além da fruta ralada, que contém vitaminas e
minerais essenciais ao organismo, é utilizado o óleo do coco. Ele, diferentemente de outros óleos, possui
alta prevalência de ácidos graxos de cadeia média que são rapidamente oxidados gerando energia. Além
disso, não participam do ciclo de colesterol e não são estocados em depósitos de gorduras. E para unir o
doce com a crocância tradicional da MAÏS PURA, a pipoca é caramelizada com açúcar mascavo e
demerara.
Já o sabor Cacau Original tem como grande diferencial a utilização de cacau natural não alcalino.
Por não passar por muitos processos químicos, ele mantém os compostos bioativos do fruto que é rico em
ferro, magnésio e fósforo. Além destes nutrientes, conta com compostos bioativos que possuem ação
comprovada na cognição, saúde cardiovascular, pressão arterial.
A MAÏS PURA surgiu da vontade de desenvolver snacks saborosos sem perder os elementos
saudáveis que os ingredientes proporcionam. Atualmente, a marca possui em seu portfólio seis sabores de
pipocas. Os produtos da MAÏS PURA são excelentes opções para quem se preocupa com a saúde, mas
não abre mão dos pequenos prazeres da vida.
As Pipocas alimento já conhecido por possuir antioxidantes e elevada quantidade de fibras, estão
disponíveis nos tamanhos regulares e “pocket” nos sabores: Lemon Pepper, Tomate Defumado, Caramelo
e Flor de Sal e Puro Mascavo e as novidades: Caramelo & Coco e Cacau Original.
Todo o processo de produção dos produtos MAÏS PURA é artesanal e feito com cuidado para
garantir que os produtos estejam sempre crocantes e com o sabor equilibrado. A fábrica está localizada
em Barueri (SP) e conta com cerca de 75 funcionários. Os produtos MAÏS PURA podem ser encontrados
em sete mil pontos de vendas espalhados por todo o Brasil.

Preços sugeridos:
- Pipoca artesanal Maïs Pura Caramelo & Coco (75g) (150g) – R$ 7,00/ R$11,90
- Pipoca artesanal Maïs Pura Cacau Original (75g) (150g) – R$ 7,00/ R$11,90
- Pipoca artesanal Maïs Pura Caramelo & Flor-de-Sal (150g) - R$11,90;
- Pipoca artesanal Maïs Pura Puro Mascavo (75g) (150g) - R$11,90;
- Pipoca artesanal Maïs Pura Lemon Pepper (50g) - R$ 9,00;
- Pipoca artesanal Maïs Pura Tomate Defumado (25g) (50g) - R$ 5,80/R$ 9,90
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