Native lança linhas de massas e chás orgânicos na APAS Show 2019

A Native, empresa líder no mercado de orgânicos, irá lançar durante a edição deste ano da
APAS Show as novas linhas de massas e chás orgânicos da marca. O evento acontece entre os
dias 06 e 09 de maio, no Expo Center Norte, em São Paulo.
Atenta a um mercado ainda incipiente, mas com grande potencial de crescimento em nosso
país, a Native Orgânicos, apresenta ao mercado sua nova linha de chás orgânicos prontos para
beber. As bebidas de sabor mate estão disponíveis em embalagens Tetra Pak de 1L nas versões
original e com limão.
O mercado de chás líquidos tem registrado um incremento de dois dígitos por ano, sendo a
segunda categoria que mais cresce na cesta de bebidas não alcoólicas, com produtos
desenvolvidos para quem busca nutrição, saúde e bem-estar.
Já a linha de massas foi lançada em razão da popularidade desses alimentos – que aliam
simplicidade no preparo, fácil manuseio e armazenamento – e conta com quatro versões:
Talharim Tradicional Orgânico, Talharim com Ovos Orgânico, Talharim Integral Orgânico e
Talharim com Biomassa de Banana Verde Orgânico. Todos disponíveis em caixas de 400g com
uma janela no verso para visualização do conteúdo.
A Native priorizou todos os atributos de alta qualidade para a produção de suas massas,
utilizando-se de um processo artesanal para a produção, resguardando a tradição e a maneira
secular do preparo de uma verdadeira massa italiana. Esse processo trabalha os ingredientes
orgânicos em sua essência, respeitando o tempo necessário em cada fase de produção. A
mistura lenta dos ingredientes e o descanso da massa a tornam muito mais saborosa. A
secagem em baixa temperatura por 18 horas reduz alterações nos nutrientes, diferente de um
processo industrial em alta temperatura. Para o preparo dos talharins Native no ponto “al
dente”, são necessários apenas 5 minutos em água fervente. Os talharins orgânicos da Native
são compostos por 100% de ingredientes orgânicos, dentre eles as farinhas de trigo branca e
integral orgânicas, ovos orgânicos, cúrcuma orgânica e a biomassa de banana verde orgânica.
Os produtos das novas linhas estão de acordo com a regulamentação de orgânicos brasileira e
recebem a certificação da Ecocert e IBD, agências credenciadas pelo MAPA (Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento) que inspecionam e garantem todos os ingredientes e
etapas do processo de produção.
Os visitantes da APAS Show 2019 poderão degustar as bebidas e as massas – em fase de prélançamento e ainda não comercializados - no estande da Native, localizado no Pavilhão Branco
número 494, que trará ainda os demais produtos orgânicos da marca disponíveis para venda:
água de coco, chocolates, açúcares, cafés, achocolatado, sucos, cookies, azeite, cereais
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egranolas, - todos produzidos em conformidade com os padrões brasileiros e internacionais de
orgânicos.
A feira é um dos principais pontos de relacionamento direto da Native com os seus
distribuidores. A empresa acredita ser uma ótima oportunidade para se aproximar um pouco
mais dos supermercadistas, que poderão tirar suas dúvidas e conhecer melhor todas as linhas
de
produtos
da
marca.

Sobre a Native
Subsidiária do grupo Balbo, proprietário da Usina São Francisco, a Native foi criada em 1997.
Localizada na cidade de Sertãozinho, no interior paulista, a companhia responde por 28% da
produção mundial de açúcar orgânico, exportando seus produtos para 70 países nos cinco
continentes. O açúcar orgânico da Native está presente hoje em cerca de 150 diferentes tipos
de alimentos orgânicos produzidos por importantes marcas no exterior.
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