APAS 2019: KOMBUCHAS E ÁGUA DE COCO SÃO ALGUNS
DOS DESTAQUES DA ZANLORENZI BEBIDAS
A Zanlorenzi, indústria brasileira referência na produção de sucos, chás,
vinhos e espumantes, apresenta seu portfólio na Apas Show 2019. Entre
os destaques estão os novos sabores das kombuchas e Água de Coco
Campo Largo.
Entre os dias 6 de 9 de maio acontecerá no Expo Center Norte – em São Paulo – a APAS Show
2019, maior vitrine do varejo brasileiro. O evento é reconhecido por apresentar novidades em
alimentos, bebidas, higiene, limpeza, equipamentos e tecnologia para supermercadistas de todo
o país. Entre os expositores do segmento de bebidas, um dos destaques será a Zanlorenzi, que
tem a Campo Largo como marca principal.
Os visitantes da feira poderão conhecer no estande Zanlorenzi lançamentos das novas
Kombucha Campo Largo, que agora possuem versões com sucos de fruta, nos sabores Manga,
Maçã e Uva. Além dos lançamentos, haverá também as já conhecidas versões Hibisco &
Cranberry, Limão, Matcha & Gengibre e Manga & Cúrcuma. As Kombuchas Campo Largo são
bebidas probióticas feitas a partir da fermentação natural do chá verde, que resultam em um
produto saboroso, refrescante e saudável.
Outro destaque no estande é a Água de Coco Campo Largo, produto 100% natural, sem adição
de conservantes e açúcares. A bebida é apresentada em garrafa pet reciclável, que preserva
todos os nutrientes da fruta, em versões de 900 ml e 250 ml.

KOMBUCHA CAMPO LARGO

Considerada uma bebida probiótica, produzida a partir da fermentação natural do chá verde, a
kombucha é um importante aliado para a digestão, auxilia no emagrecimento e tem
propriedades anti-inflamatórias.
Uma das maiores indústrias a produzir e distribuir nacionalmente, a Campo Largo trouxe a
kombucha para mesa do consumidor. Neste ano, a empresa lança opções acrescidas de suco
natural de fruta, nos sabores Uva, Maçã e Manga.
Além dos lançamentos, o consumidor também pode contar com as versões funcionais
Kombucha Hibisco & Cranberry (ação antioxidante), Kombucha Limão, Matcha & Gengibre
(revitalizante), e a Kombucha Manga & Cúrcuma (anti-inflamatório).
Toda as versões de Kombucha Campo Largo possuem baixa caloria e são livres de conservantes.

ÁGUA DE COCO CAMPO LARGO

Da fruta para o copo, a Água de Coco Campo Largo é uma bebida natural de verdade! Não tem
conservantes e é sem adição de açúcares. Além de refrescante e deliciosa, é rica em potássio,
livre de gordura e possui baixas calorias. A bebida apresenta embalagem PET asséptica, que
permite a visualização do que está consumindo, e é livre de Bisfenol A, nas versões 250mL e
900mL.

SUCOS CAMPO LARGO COLD

Os sucos da linha Campo Largo Cold também estarão à disposição dos visitantes. A Campo Largo
é uma das principais produtoras de sucos do país, apresentando ao mercado os sucos da linha
cold, destinada para a área refrigerada dos estabelecimentos, os sucos são integrais, sem
conservantes e adição de açúcares e prontos para consumo. Disponíveis nos sabores Maçã
Verde + Vermelha, Uva e Laranja. A marca possui também uma linha de sucos cold funcionais,
elaborados com consultoria nutricional: Suco Verde e o Açaí + Frutas Vermelhas.

VINHOS DE MESA

Os vinhos de mesa da Zanlorenzi são elaborados a partir de uvas americanas ou híbridas,
conhecidas como uvas de mesa.
O portfólio da Campo Largo possui corte de uvas americanas, ampla variedade e embalagens
sofisticadas. Como lançamento, apresentam o mesmo vinho da garrafa de vidro, mas na versão

PET, oferecendo maior praticidade e economia para o consumidor. Elas são apresentadas nas
versões Tradicional Tinto Suave e Superior Tinto Suave, sempre com 1,47 litros.

VINHOS TORO CENTENARIO

A linha de vinhos importados da Argentina Toro Centenario é também um dos destaques da
Zanlorenzi durante a APAS 2019.
Leves, com paladar agradável e de fácil harmonização, a linha está disponível nas versões
Tempranillho, Chardonnay, Carbenet Sauvignon e Malbec, todos com a volumetria de 750ml.

ESPUMANTES LUNAR

Uma bebida elegante, refrescante e perfeita para beber com gelo e frutas, assim é o Lunar Ice.
O espumante pode ser encontrado em garrafas de 750 mL, nas versões Demi-sec e Rosé Brut.

