APAS Show 2019
Pautas de Alimentos e Bebidas
Prezado,
Separamos os principais destaques do segmento de alimentos e bebidas que serão
apresentados durante a APAS Show 2019, 35ª edição do maior evento de
supermercados do mundo, que acontecerá de 06 a 09 de maio, no Expo Center Norte,
em São Paulo.

Phytonatus – Nosso Méh
A Phytonatus relança a Cachaça
com Mel – Nosso Méhdeixando-a
mais saborosa e sofisticada. O
destilado faz parte do cotidiano dos
brasileiros para comemorações,
reuniões, encontros, gastronomia e
está crescendo em baladas, festas e
barzinhos. Com sabor suave e doce,
a combinação da cachaça com o mel é extremamente deliciosa e indicada para
consumir gelada como shot ou em preparos de coquetéis especiais. A Cachaça com
Mel – Nosso Méh chegou para agradar todos os paladares, até mesmo aqueles que
não tem o costume de beber.
Phytonatus – Empório do Mel – Linha Apícola
Aproveitando o melhor que a
Colmeia pode oferecer, o Empório
do Mel oferece o Pólen
Desidratado, que é alimento
natural mais rico em fonte de
energia e a Geleia Real que é
conhecida como o Alimento da
Longevidade e é cada vez mais
consumida por oferecer benefícios e bem-estar.

Phytonatus – Empório Nut’s – Sal Rosa do Himalaia
Além de preocupar com os
benefícios de seus produtos, o
Empório Nuts busca diversificar
nos sabores para atender a todos
os paladares e comprovar que é
possível ser saudável e comer
bem!
Mantendo o foco em trabalhar
com sabores e saudabilidade, a
Phytonatus lançou a linha de pimentas em moedores com a marca Empório Nuts.
Com sabor suave e levemente picante, as pimentas realçam o sabor dos alimentos. O
consumo em grãos é indicado pois suas propriedades são preservadas dentro dos
grãos e liberadas a cada vez que forem moídas, preservando assim, seu aroma e
sabor.

Phytonatus – Vida Gourmet – Cookie Mix
Pensando
em
momentos
especiais e agradáveis, a
Phytonatus apresenta o Cookie
Mix - Vida Gourmet que é
delicioso, fácil, rápido para
preparar e ideal para qualquer
hora. É uma ótima opção para
presentear, reunir a família ou
convidar as crianças para a
cozinha. É um produto diferenciado pois além de trazer o sabor do cookie com gotas
deliciosas de chocolate, também possui ingredientes funcionais, como exemplo, a
farinha de linhaça que é rica em Ômega 3 e o açúcar mascavo que possui baixo índice
glicêmico.

Phytonatus – Empório Nut’s – Linha de Coco
Atuando há mais de 20 anos no
mercado
e
acompanhando
as
novidades e tendências saudáveis da
rotina alimentar, o Empório Nut’s que
possui grande experiência com Óleo de
Coco Extravirgem, resolveu estender a
Linha de Coco para extrair os melhores
e mais completos benefícios que a fruta
pode oferecer.

•

•
•

•
O Óleo de Coco Extravirgem
Empório Nut’s é considerado o óleo
mais benéfico por não passar por
processos de refinamento e não perder
nutrientes;
•
Ótima alternativa para os
diabéticos, o Açúcar de Coco Empório Nut’s é um produto natural de baixo índice
glicêmico;
A Farinha de Coco Branca, lançamento da Empório Nut’s, é rica em fibras e oferece
mais nutrientes por ser extraída apenas da polpa branca. Auxilia no
emagrecimento pois traz à saciedade e é ótimo para incrementar receitas;
A novidade Leite de Coco em Pó Empório Nut’s não contém lactose e é indicado
como excelente substituto do leite de origem animal;
Além da Linha de Coco, a marca oferece o Cacau em Pó 100% que é natural e sem
adição de açúcar para incrementar as receitas sem perder o sabor do chocolate.

Scala – Cream Cheese Scala
No estande da Scala os visitantes da APAS
Show 2019 poderão degustar sua linha de
produtos completa, além de pizzas feitas
com os queijos da marca em parceria com
os profissionais do Centro Tecnológico de
Desenvolvimento de Pizzas e Massas, Sr.
Pizza , de São Paulo.
O lançamento do Cream Cheese Scala de
400 gramas vem para atender um mercado
em expansão, uma vez que o cream cheese
vem ganhando espaço na culinária brasileira pela sua praticidade e versatilidade no
preparo das mais variadas receitas.
Milho de Ouro
Tira teima: A linha de salgadinhos Tira-Teima está disponível em quatro opções de
gramaturas: 20g, 50g, 80g e 1kg. Além disso, as delícias estão nos sabores queijo,
galeto, churrasco e a picante pimenta mexicana.
Lobits: Em versões de 50g, 80g e 100g, os salgadinhos Lobits está disponível em sete
deliciosos sabores, que garantem a alegria do lanchinho (cebola, pizza, queijo, queijo
palito, presunto, requeijão e churrasco. Outro item que compõe o catálogo Lobits é a
Batata Palha Lobits, que está disponível
nas versões 80g, 180g e 400g.
Biscoito Polvilho: O Biscoito Polvilho, da Milho de Ouro, está disponível em versões
de 40g e 100g, o salgadinho assado tem fórmula especial, que garante um sabor a
mais. Tipicamente brasileiro, o produto é leve e bastante aerado, além de não
comprometer dieta.
Batata ondulada: As Batatas Onduladas da Milho de Ouro, ganharam novidades este
ano. Além dos pacotinhos de 40g, o mercado ganhou ainda a versão 90g do produto,
que vai bem a qualquer momento do dia, desde o happy hour, até naquela fominha
fora de hora. Disponível em quatro sabores especialmente elaborados (cebola e salsa;
churrasco; galeto e original), o produto já é sucesso nas prateleiras das redes.

Korin
A empresa se prepara para apresentar aos
varejistas diversas novidades, com destaque para
os frangos livres de transgênicos, disponíveis em
embalagens de 600g e inteiro e os ovos livres de
transgênicos, disponíveis em embalagens com 10
unidades. Outro produto que também estará no
evento será o filé de tilápia certificado, de peixes
criados livres de antibióticos e hormônios. A carne
moída orgânica, já presente em alguns
supermercados brasileiros, está disponível na forma crua e congelada em embalagens de
400 gramas e tem duas opções de cortes: coxão duro e paleta de novilhos. Ambos são
certificados e livres de antibióticos, ureia, hormônios e criados em pastos sem agrotóxicos e
fertilizantes.

Copra
A novidade este ano na feira é o óleo de
coco em embalagem stand-up-pouch, 100
ml e 500 ml, com bico dosador, somos
precursores neste tipo de embalagem,
inovadora no mercado brasileiro e líder
em óleo de coco e acreditamos que pela
sua funcionalidade este produto terá um
grande apelo comercial de utilização para
o consumidor.

Laticínios Porto Alegre
O creme de leite fresco, o queijo cottage (200
gramas), o queijo prato esférico, o queijo de coalho e
o queijo provolone defumado maturado, são as
novidades que trazemos para o mercado. Ao todo,
com estes lançamentos a Porto Alegre contabiliza
cerca de 80 SKUS em seu portfólio. A ideia é
modernizar a apresentação dos produtos e realçar os
elementos estéticos da marca, que trazem um
diferencial para as gôndolas do supermercado.

Grupo Monama
O Empório da Papinha, primeira marca brasileira
de alimentação orgânica infantil, apresenta
oficialmente para o mercado o Cremito. A
novidade, elaborada para comemorar os 10 anos
da marca, é um creme saboroso feito com leite
de coco, frutas orgânicas e aveia, tudo sem
glúten e sem lactose.
A Farovitta, marca brasileira de super foods,
acaba de expandir sua linha de bebidas
instantâneas com o novo sabor “café”. A
novidade, Café Latte, é a versão prática e
saudável do tradicional café com leite. Para consumir basta adicionar água quente,
mexer e pronto.
A linha Lattes Farovitta é composta pelos sabores: Coco Latte, Choco Latte, Matcha
Latte, Golden Latte e agora Café Latte. E já está disponível no site da marca e em
diversas lojas do país ao preço sugerido de R$48,50.
Composto por amêndoa, castanha de caju, semente de girassol e amendoim, o snack
é coberto com chocolate 80% e adoçado com erytritol, ou seja, é zero açúcar. Cheio
de gorduras boas, proteínas e nutrientes, o snack dá saciedade, o que o torna perfeito

para ser consumido como lanche no escritório, em casa, na faculdade e em qualquer
lugar.
As “Nuts com Chocolate” Monama também podem ser utilizadas como topping para
bowls, iogurtes e lanche pré-treino. Além disso, são excelentes para matar aquela
vontade de comer um doce.

Tirolez
A linha é composta por Creme de Ricota, Creme de
Ricota Light, Creme de Minas Frescal, Creme de Minas
Frescal Light, Creme de Ricota Zero Lactose e Creme de
Minas Frescal Zero Lactose. Nesse meio tempo, a Tirolez
inovou também nas embalagens, com a versão skin pack
para a linha de queijos especiais, com a posterior
evolução para o sistema abre fácil. o portfólio da Tirolez
é composto por mais de 40 tipos de produtos e mais de
100 SKUs, que podem ser encontrados em todo o Brasil.

Vinícola Góes

Neste ano, uma das estrelas da Vinícola Góes é
a linha de espumantes Saint Tropez elaborada
com uvas viníferas paulistas. Nas versões Brut
Branco, Brut Rose e Moscatel, os espumantes
são produzidos pelo método Charmat a partir
das variedades: Moscato, Chardonnay e
Cabernet
Franc.
Indispensável
em
comemorações e sinônimo de elegância, o
espumante é uma bebida leve e refrescante ideal para o nosso clima e hábitos de
consumo.

Outro destaque do stand Góes é a safra 2017 do Philosophia. Seguindo um processo
de desenvolvimento continuo, obteve ótimos resultados nas safras 2014 e 2016, o
Philosophia Cabernet Franc 2017 é um vinho de edição limitada, proveniente de uma
safra de qualidade superior dos vinhedos de São Roque-SP, onde foi empregada
técnica da Dupla Poda, que “atrasa” o ciclo produtivo da videira buscando um
momento mais apropriado para a colheita, no caso do terroir paulista. O vinho
amadureceu durante dez meses em barricas de carvalho francês, resultando em um
rótulo de grande personalidade.

Uni Alimentos
A Uni Alimentos lançou recentemente sua primeira linha de farofas saudáveis, todas
feitas à base do óleo de algodão, considerada alternativa saudável comparado aos
convencionais – milho e soja. A novidade chega como opção para o setor
supermercadista, que carece de escolhas voltadas para saudabilidade em suas
gôndolas para os consumidores.
As Farofas da Fazenda, como são chamadas, apresentam quatro sabores - Tradicional
com Cebola, Galeto com Lemon Pepper, Soja com Chimichurri e Costelinha com
Barbecue. O óleo de algodão, diferencial do alimento, é rico em nutrientes capazes
de trazer uma série de benefícios para a saúde. A vitamina E, por exemplo, fortalece
o sistema imunológico do corpo e previne doenças cardiovasculares, tornando a
farofa um diferencial nas gôndolas.

Santa Helena

O lançamento de destaque ficará por
conta da Paçoquita, marca sinônimo
de paçoca em todo o Brasil. As
novidades
envolvem
desde
mudanças na embalagem do
produto até a apresentação de
novos conceitos de consumo, em
uma proposta inusitada para a
marca. Quem visitar o estande da
empresa na Apas, além de ter acesso

aos lançamentos, poderá participar de uma atividade lúdica e receber brindes da
Santa Helena.
A Linha Crokíssimo, que tem como característica a crocância e os sabores
diferenciados, cresce com os itens Pão de Alho, Picanha ao Alho e Frango a
Passarinho. Eles serão distribuídos em embalagens de 90g e serão envasados na
premiada embalagem termoformada de 60g, que preserva a textura original do
alimento e dispensa o contato manual no processo produtivo. Durante a APAS Show,
a empresa também apresentará outras novidades em embalagens termoformadas
nos produtos Mendorato; Amíndus sabores Bacon e Cebola; Crokíssimo Levemente
Salgado; Ovinhos de Amendoim; e as bandejas Crokíssimo Mix e Amendoim Aperitivo.
Todos envasados em porções de diferentes gramaturas, para atender a diversas
ocasiões de consumo, tanto individual quanto para um grupo de pessoas.
Tial

A APAS 2019, vitrine para os melhores
produtos da indústria, deverá consolidar
a Tial nos cenários nacional e
internacional. Por isso, no estande, os
visitantes poderão conhecer melhor o
que a empresa tem de mais novo, dentro
da ideia de privilegiar o bem-estar das
pessoas. Estarão disponíveis para
degustação as linhas 100% Suco e as
recém-lançadas
Baixa
Caloria
e
Funcional (sem adição de açúcar e
enriquecida com minerais, fibras e colágeno).

Pif Paf Alimentos

Os visitantes que passarem pelo estande da Pif
Paf poderão conhecer e degustar os
lançamentos mais recentes da empresa e se
surpreender com seu sabor. Entre as novidades
deste ano estão a Costelinha a Passarinho
Temperada com Toque de Limão e a Linguiça
Mineira + Picante. Também marcam presença
o brigadeiro de colher da linha Ladelli e delícias
como o pão de queijo canastra, bolinho de
bacalhau com requeijão e a broinha de milho.
O público também será apresentado ao “Selo
Agro+ Integridade 2019”. Trata-se de uma
certificação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa),
conferida a apenas 11 empresas, por cumprirem as avaliações de conduta ética na
gestão e pelas boas práticas de responsabilidade socioambiental. A mineira Pif Paf,
representando os setores de aves e suínos do país, foi selecionada para usar o selo
pelo período de um ano.

Piracanjuba
O check list da Piracanjuba para a maior
feira supermercadista do país ‘tá na
mão’! Tem lançamentos, inovação,
variedade e a nova embaixadora, Ivete
Sangalo. As novidades 2019 reúnem
sabor e qualidade e serão apresentadas
na APAS 2019.
Praticidade e sabor marcante definem o
Requeijão Cremoso Piracanjuba sabor Cheddar Melt, disponível em bisnagas plásticas
de 400g e 1,5Kg. O produto é ideal para dar aquela incrementada saborosa no
sanduíche, na pizza ou na batata frita, e pode ser utilizado em diferentes pratos
salgados.
Para quem quer aliar os prazeres do doce a uma alimentação mais saudável, a aposta
é o Leite Condensado Piracanjuba Light 0% de gordura. A mesma consistência e

performance do leite condensado tradicional com a conveniência de uma
alimentação equilibrada e sem gordura.
O Piracanjuba Whey, último lançamento da marca e que ganhou o paladar dos
brasileiros, terá destaque no estande. O produto possui 23g de proteínas, 5g de BCAA,
250 ml, é rico em cálcio, zero lactose, com colágeno, sem adição de açúcar, fonte de
fibras e baixo em gordura. Ele está disponível nos sabores banana, frutas vermelhas,
cacau e baunilha.

MAÏS PURA
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.
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.

Wessel
Certificada pelo Instituto BioDinâmico (IBD),
a Wessel mostrará a recém-lançada linha de
orgânicos (hambúrguer, carne moída, bife
ancho, miolo de alcatra e outros cortes). A
nova linha traz produtos de origem
certificada do Pantanal Sul-Mato-Grossense.
O mercado de orgânicos cresce 20% ao ano
no País e a Wessel investiu nesse novo
segmento para atender a essa demanda do
consumidor. Além da Certificação de
Orgânico, a Wessel tem a Certificação Halal, para a produção de cortes e
hambúrgueres atendendo ao rito islâmico.
Outra novidade é o Burger Minuto, que pesa 120 g e vem embalado individualmente.
Esses burgers, acompanhando a atual tendência, foram reduzidos em gramatura,
porém com ingredientes da mesma qualidade dos burgers que fizeram a marca líder
de mercado no segmento Premium. Os novos burgers de fraldinha e costela são
preparados para quem não tem tempo a perder, pois ficam prontos e deliciosos em
apenas 4 minutos.

FAMIX
As principais tendências e lançamentos para supermercados são destaque na APAS
Show 2019 e, pela primeira vez, a FAMIX marca presença no evento com seu inovador
Bolo de Copinho, focado em consumidores modernos e exigentes.
A empresa vai promover a apresentação dos produtos por meio de uma ilha de
degustação para mostrar não apenas a qualidade dos bolinhos, mas também sua
praticidade, já que é preciso acrescentar apenas 5 colheres (sopa) de água, misturar
e aguardar cerca de um minuto no micro-ondas para saborear.

SOL BEBIDAS
SOL
BEBIDAS
leva
mais
novidades no segmento de
licenciamentos com as linhas
especiais Alegria Fruit Angry
Birds e Vulcano Energy Drink
Street Fighter.
Alegria Fruit é uma bebida rica em Vitaminas A, C e E nos sabores laranja e uva, com
embalagens diferenciadas que provocam sensação de toque nos consumidores com
texturas que imitam a casca de uma laranja, no sabor laranja, e cachos no sabor uva.
Pode ser encontrada nas versões 200ml, 310ml (sabor uva), 500ml e 2 litros (no sabor
uva) e 200ml, 320ml (sabor laranja), 500ml e 2 litros (no sabor laranja).

O Vulcano Street Fighter será um dos grandes lançamentos da SOL BEBIDAS neste
ano. Com embalagens estampadas pelos personagens de um dos mais populares
games do mundo, o produto promete agitar os fãs de todas as idades com as
apresentações lata 250 ml Regular e Sugar Free, 473 ml e 710 ml, além das versões
pet 250 ml e 500 ml.

Dadinho
Serão lançados quatro novos produtos da marca
Dadinho. Inaugurando uma nova categoria mais
saudável, inovam com a extensão do todo
quadradinho através do Dadinho ZERO adição
de açúcar, apresentam também uma outra
versão tradicional combinada com chocolate. As
outras novidades ficam por conta do Dadinho
Roll versão canudinho e o Tribombom
composto pela união de três bombons
arredondados sob uma base de wafer crocante.
Nas características dos lançamentos, temos: o
Dadinho Duo que vem no mesmo formato do Dadinho tradicional, porém: metade
chocolate e a outra metade Dadinho Tradicional. O Dadinho Roll traz um formato de
canudo de wafer crocante, recheado com Dadinho e coberto com chocolate ao leite,
já o Dadinho Tribombom uma base de wafer com três bombons recheados de creme
de dadinho e finalizado com a cobertura de chocolate ao leite no mesmo estilo do
bombom tradicional Dadinho já presente no mercado. Os lançamentos fecham com
destaque para a inovação da marca neste ano: o Dadinho Zero % adição de açúcar no mesmo formato do Dadinho tradicional, porém na formulação com 0% adição de
açúcar, mantendo o sabor delicioso da versão original.

Native

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 pré-lançamento 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.
Organis
O trabalho do Organis é criar, viabilizar e
executar ações em diferentes frentes, com o
objetivo de fortalecer toda a cadeia
produtiva dos orgânicos (produtores,
prestadores de serviço, processadores,
indústria e varejistas). Na qualidade de
conselho do setor, somos uma entidade sem
fins lucrativos que trabalha para divulgar os
conceitos e as práticas orgânicas,
promovendo as marcas dos nossos
associados
para
estabelecer
fortes
relacionamentos com o mercado.
No espaço conceito, a chef Alê Lembo, especializada em gastronomia saudável e
radicada em Campinas, formada no curso do Le Cordon Bleu de Paris, adota um
cardápio para o dia a dia com ingredientes orgânicos, naturais ou sustentáveis.
Diariamente, ela vai ensinar receitas fáceis e práticas com ingredientes orgânicos.
Enquanto isso, as empresas vão fazer degustação permanente de seus productos, um
verdadeiro festival sensorial para o visitante da APAS Show.

Fini
A Linha Pocket é a aposta da Fini
para promover um novo
momento de consumo.
Segundo a Mintel, 48% dos
brasileiros tem o hábito de
consumir snacks enquanto
estão em movimento, durante a
correria do dia a dia, como a
caminho do trabalho ou de
casa, esperando ônibus ou no
agito da cidade urbana. O lançamento chega com os sabores dos famosos Beijos de

Morango, Dentaduras e Morango Cítrico, além dos novos Tubes Manga, Cola com
Limão e Mix de Uvas.
A Fini ainda anuncia que, a partir de maio, os produtos da Linha Bem-Estar passam a
conquistar as gôndolas do mercado varejista acompanhando o alto potencial de
explorar novos canais de venda, além das farmácias e quiosques da marca.

Orfeu
Durante todos os dias do evento
será possível degustar Orfeu em
cápsulas, que são biodegráveis e
compatíveis com as máquinas
Nespresso. Para que os visitantes
possam conhecer os diferenciais da
cápsula, que é a primeira a receber
o Rótulo Ecológico ABNT no Brasil,
um painel interativo irá explicar
todo o processo de degradação da
cápsula, que quando destinada ao
lixo orgânico se transforma em
adubo.
O mais recente lançamento da
marca
também
poderá
ser
degustado: a Edição Limitada
Matiello,
uma
criação
em
homenagem a um dos maiores pesquisadores de café do mundo, o Dr. José.
Marfrig
Marfrig estreitar seu relacionamento com os clientes, se aproximar do público e
apresentar aos presentes seu portfólio de produtos. As linhas que estarão presentes
no evento são Bassi, Montana, Steakhouse, Pampeano e Palatare, bem como cortes
prontos para finalização em churrasqueira, que inclui produtos como costela bovina,
cupim temperado, brisket defumado, entre outros. Marfrig também vai apresentar
sua linha de industrializados, entre os quais: molhos prontos para carne e produtos à
base de arroz em pouches. Os molhos Bassi, produzidos e comercializados pela
Marfrig, são feitos em parceria com a Nestlé Professional, responsável pela seleção
de ingredientes. São quatro tipos de molhos: poivre, cebola caramelizada, funghi e

malbec. Com embalagem exclusiva, pronta para ser levada direto ao micro-ondas, o
produto garante mais praticidade ao consumidor.

New Zeland Trade & Enterprise
As companhias neozelandesas que vão apresentar alimentos e bebidas na APAS Show
são a Giesen Wines (vinhos), e a Zespri (kiwis premium). Trata-se da melhor
oportunidade de apresentar ao público especializado como a Nova Zelândia trabalha
para exportar produtos que são reconhecidos mundialmente pela qualidade.
Considerada uma das principais representantes dos renomados Sauvignon Blanc
neozelandês, a Giesen também produz outros grandes varietais e nos últimos anos
recebeu mais de 40 troféus e 180 medalhas de ouro. Seu Pinot Noir foi considerado
entre os melhores Pinot Noirs do mundo na International Wine and Spirts
Competition. Os vinhos Giesen acabam de chegar ao Brasil e estão sendo vendidos
por dois grandes grupos varejistas. A Zespri, empresa neozelandesa produtora de
kiwis, é reconhecida mundialmente pelo valor de seu produto. Desenvolvidos na
Nova Zelândia, hoje os kiwis Zespri também são cultivados na Itália, França, China e
outros países, seguindo os mais rigorosos padrões de qualidade, desde o campo à
mesa dos consumidores. Seu sabor mais doce oferece importantes nutrientes de
diversas frutas como o potássio da banana, a vitamina C da laranja e a fibra do
mamão.
General Mills

Durante os quatros dias, a Yoki – considerada embaixadora da Festa Junina há cerca
de 31 anos -, destacará o portfólio que é extremamente relevante nesse evento da
cultura brasileira. A grande novidade são as embalagens de Paçoca tablete que
trazem frases divertidas e carinhosas, como “Você é feito paçoca: Um doce de
pessoa”, capazes de gerar interação entre os consumidores. Na categoria de
farináceos, a marca apresenta a Tapyoki, a goma de tapioca feita a partir de
mandiocas selecionadas. Branquinha, soltinha e sem glúten, é uma alternativa para
quem tem intolerância a esse composto de proteínas ou quer complementar a
alimentação com uma fonte rica de carboidratos.
Dentro do segmento de pipoca, a marca inova e reforça seu pioneirismo no Brasil com
as opções de pipoca de micro-ondas com redução de gordura e sódio e grãos 100%
integrais. Disponível nos sabores Natural com Sal – 25% menos sódio e gorduras totais
–; Natural – 0% sódio e 25% menos gorduras totais –; e Manteiga – 25% menos sódio,
a nova linha endereça tendências do mercado e leva para as gôndolas seus sabores
clássicos em versões mais leves.

Também será apresentado ao público, as recém-lançadas embalagens da linha
“Toque Caseiro”, que traz um design mais clean, além de ainda mais ingredientes
garantindo crocância, sabor e tempero único. Para ressaltar esses atributos e facilitar
a visualização nos supermercados, as novas embalagens foram completamente
reformuladas e ficam em pé nas gondolas.
Já a linha de Sopas Kitano 50% de sódio e nos últimos anos e ampliou em 80% as especiarias
dos sabores Sopão Carne e Sopão Galinha, Sopão Feijão, Sopão Legumes e Creme de Cebola.
A reformulação está alinhada ao movimento de entregar maior naturalidade, sabor e
saudabilidade em todo o seu portfólio de produtos.
Riclan
Com um dos portifólio mais completos para o segmento, que conta com Drops, Bala Gelada,
Chicles, Balas Mastigáveis, Caramelos de Leite, Balas de Goma e Gelatina, Pirulitos e Goma
de Mascar, a Riclan oferece produtos de altíssima qualidade, desenvolvidos a partir de
pesquisas e observações das mais modernas tendências de mercado. Referência em
licenciamento de produtos, a Riclan é a empresa do ramo de alimentos que mais licencia
personagens, e tem parceria com as marcas mais importantes do momento.

Vinícola Aurora

A Vinícola Aurora enriquece ainda mais a
sua linha Aurora com o lançamento de
uma bebida festiva sem álcool.
Elaborado com suco de uva branca, o
Aurora 0,0% chega com uma embalagem
com destaque para a cor dourada,
perfeita para quem quer comemorar
com uma bebida sem álcool. Aurora 0,0%
Álcool é apresentado em uma elegante
garrafa de vidro transparente, de 750ml,
rótulo claro com detalhe em azul e
cápsula em tom dourado.

O emblemático Keep Cooler, produto líder absoluto em seu segmento, há 32 anos no
mercado, chega em um novo sabor: Hibisco e Açaí. A Vinícola Aurora amplia as opções de
rótulos de sua linha de espumantes Saint Germain, de imbatível relação qualidade x preço
no mercado. Na APAS Show 2019 será apresentado o novo Saint Germain Moscatel,
espumante de leve dulçor e teor alcoólico reduzido, muito frutado e excelente para
acompanhar pratos com toques adocicados e sobremesas em geral, ou ser consumido como
aperitivo.
Também serão apresentados na APAS Show os novos rótulos da linha de vinhos da marca
Saint Germain. Coloridos, com destaque para a marca, facilitando a localização nas gôndolas.

Desde o ano passado, toda a linha de espumantes e vinhos frisantes da linha Saint Germain
passou por mudanças que promoveram um importante ganho visual para os produtos.

Natural One
A Natural One foi a marca que apresentou o maior ganho de participação de mercado
em 2018, 1.8 pontos percentuais em relação a 2017 no total da categoria de Sucos
Prontos para Beber, sendo a marca que mais contribui para o crescimento da
categoria. O objetivo para 2019 é manter o ritmo acelerado de crescimento
aumentando a participação nos sucos prontos que não necessitam de refrigeração.
No segundo semestre de 2018, a marca lançou no mercado a sua nova linha de
Smoothies, alimento líquido à base de frutas e cereais, com quatro sabores em uma
embalagem de 300ml que trouxemos para a APAS 2019. O produto é uma ótima
opção para as pessoas que, na correria do seu dia, não conseguem tomar um café da
manhã balanceado nutricionalmente ou para a fome entre as grandes refeições do
dia.
Drops Freegells Play Choc
Sempre inovando em sabores, recheios e embalagens, Freegells apresenta ao
mercado seu novo formato de pastilha em 2019 tornando-se mais competitiva
globalmente e trazendo ao consumidor brasileiro uma nova experiência de consumo.
Apesar de ser a única marca a crescer no varejo brasileiro em 2017/18 no mercado
de drops, Freegells que está completando 46 anos muda o formato de sua pastilha
mostrando que a inovação está presente no DNA da marca. E a mudança não será
pequena, pois é atualmente a empresa com o maior e mais completo portfolio
trabalhando mais de 20 diferentes sabores para atender o consumidor brasileiro.

Linea Alimentos
Uma das novidades é o relançamento das
barras de cereais, que trará três novos
sabores à linha, além dos dois já existentes
que ganharam novas receitas. Reformuladas
para entregar melhoria nutricional, as
novidades serão feitas a partir de três grãos
integrais: chia, linhaça e quinoa, as quais
conferem mais crocância e estarão presentes
nos cinco sabores da maior linha de barras de
cereais sem açúcar do mercado. São eles:
iogurte com morango, trufa de chocolate,
banana com aveia, choconuts e cookies'n
cream, que será totalmente coberta por
chocolate branco sem açúcar.
a marca também lançará, durante a APAS
Show, o novo sabor de shake substituto de
refeição Cookies'n Cream, o primeiro do mercado com BCAA (suplemento que auxilia
no ganho de massa muscular) e, também, com proteínas de alto valor biológico, como
colágeno e o Whey Protein, eficiente macronutriente para o gerenciamento de peso.
A receita utilizada para o novo sabor, também será aplicada aos demais sabores da
linha de shakes: chocolate, baunilha, morango e iogurte grego com frutas vermelhas.
Os consumidores também poderão esperar para experimentar a reformulação da
linha de gelatinas com suco de fruta natural e aromas não artificiais, que são adoçadas
com sucralose, substância derivada da cana de açúcar, que as diferenciam de outras
opções do mercado que usam a sacarina, adoçante derivado do petróleo.
Catupiry
A Catupiry estará com seu estande pelo segundo ano consecutivo no maior evento
de supermercadistas do mundo, a APAS SHOW 2019. Este ano o tema oficial do
evento será “Hackeando o Supermercado” e o foco estará em posicionar o Brasil
como grande player mundial e referência no setor.
O estande da marca terá 54 m², mais aconchegante e charmoso do que nunca, traz o
conceito completamente alinhado com seu posicionamento. Todos os detalhes foram

planejados e criados para apresentar com excelência um produto que revolucionará
o mercado de congelados.
Biscoitos Bel Vista
Entre os produtos da linha
que poderão ser vistos nos
pontos de venda com as
novas embalagens, estão
os Biscoitos Bela Vista
sabores: Amanteigados de
Coco e Banana e Canela;
Cream Cracker e Recheado
de Chocolate.
A linha Tuc’s #Crush,
composta por salgadinhos
em
formato
snack
individual, estará na APAS com novas opções de sabor: Original, Pizza e Churrasco, já
consagrados pelo consumidor da linha de biscoitos Tuc’s.
Atenta ao aumento do consumo de rosquinhas pelos brasileiros, a Bela Vista traz de
volta ao seu portfólio de produtos a sua linha de Rosquinhas, que poderão ser
encontradas nos pontos de venda em embalagens de 330 gramas, nos sabores Leite
e Coco.
Fazendinha se destaca por ser um produto de alta qualidade, desenvolvido para
atender às necessidades do “primeiro consumidor” – crianças a partir de 4 anos -,
com sabores elaborados para o paladar infantil (banana, morango, chocolate, entre
outros). O novo sabor Banana amplia as opções de recheados disponíveis na linha,
que já conta com os sabores: Choco-choco, Chocolate, Flocos, Limão e Morango,
todos com embalagens de 130 gramas.

Sakura Alimentos
Arroz Especial Sakura para culinária asiática de
qualidade Premium. As sementes foram
desenvolvidas no Japão e cultivadas no
Uruguai, onde as condições climáticas são
ideais para produção de um arroz de grão curto
com sabor, textura e aroma comparáveis às
das melhores e mais tradicionais variedades
encontradas no Japão.
O arroz é a principal matéria prima para a
culinária japonesa e de sua qualidade e
especificações depende a excelência das
receitas tanto no sabor como apresentação.
Por isso a Sakura procurou o melhor arroz para
compor a linha de produtos orientais
composta do carro chefe, o shoyu, de molhos
derivados prontos para uso (Yakisoba, Tarê,
Tonkatsu e Teriyaki) além do Missô (massa de
soja e arroz fermentados) e outros insumos
básicos com a marca Kenko como o Curry, Gergelim Tostado branco e preto, Óleo de
Gergelim, Sake Mirin, Tempero Pronto para Sushi, Vinagre de Arroz, Wasabi, Alga Nori
e Farinha Panko.
Grupo Vibra
Conhecidos pela sua textura, maciez e sabor incomparáveis, os frangos Nat têm
conquistado cada vez mais espaço na mesa dos consumidores, oferecendo mais sabor
e simplicidade ao dia a dia. Produzidos sem hormônios, como estabelece a legislação
brasileira, eles recebem cuidados especiais desde a sua criação, atendendo mais de
20 programas de autocontrole de qualidade que atestam a procedência de toda a
linha de produtos.
Para esta edição da APAS Show, a Vibra também preparou uma gôndola virtual para
a apresentação dos seus produtos. Todo o espaço do estande, de 84m2, foi pensado
para mostrar a preocupação do Grupo com a qualidade e diversidade do seu
portfólio, além do seu compromisso com a inovação.

Eco Fresh
Açaí Eco Fresh – A polpa cremosa da
fruta está disponível em pote
quadrado de 200g e de 220g com
granola em quatro opções de mix de
sabores: Açaí com Guaraná, Açaí com
Guaraná Zero (sem adição de açúcar),
Açaí com Guaraná Sabor Morango e
Açaí com Banana.
Linha Raízes do Brasil – Os cremes
ricos em polpas de frutas exóticas
brasileiras, 100% naturais podem ser
encontrados agora também em potes
de 150 ml, nos sabores inéditos de
Castanha do Pará, Café & Cacau,
Tapioca com Coco e Cupuaçu. Para consumidores que buscam opção nutritiva com sabor
diferenciado, há ainda o Frozen Yogurte de Limão Siciliano, Gengibre e Mel, elaborado a
partir de iogurte e suco concentrado de limão natural.

CRS Brands
A Cereser São João traz de volta a edição limitada da marca, já
testada e aprovada pelos consumidores. Produzida a partir de
fermentado de maçã, a série vem com duas opções de rótulos e
elementos coloridos alusivos à popular festa brasileira e tem a
mesma graduação alcoólica de outras versões da marca, porém
com sabor mais suave e menos ácido, ideal para enfrentar o calor
do semiárido nordestino e também para contemplar apreciadores
de outros cantos do país. Sua produção será de apenas 30 mil
garrafas e o lançamento terá suporte de comunicação na web e
divulgação na TV.
Outro destaque da marca é a Cereser Ice, com tem teor alcoólico
superior ao da sidra Cereser tradicional, desenvolvida para ser
consumida com muito gelo. Inspirada na tendência que está
crescendo na Europa e também no Brasil de se tomar espumante
com gelo, a Cereser Ice tem sabor mais intenso, mas é uma bebida
leve, saborosa e refrescante, podendo ser consumida até na
praia.
Também entre as novidades da CRS Brands está o pré-lançamento
do espumante Georges Aubert Prosecco, que vem se somar às
versões Georges Aubert Brut, Demi Sec, Moscatel, Moscatel Rosé

e o Nature, e tem sua previsão de lançamento para o final de maio. Produzido na Serra
Gaúcha, “terroir‟ dos vinhos finos brasileiros, o novo rótulo se caracteriza pelo frescor,
acidez marcante e sabor equilibrado.
Para agradar os fãs de vermute, a empresa continua inovando com as edições especiais de
Cortezano (tinto ou bianco). Fabricado pela CRS Brands desde a década de 40, a nova versão
ganha rótulo com tons mesclados ao fundo e logomarca mais destacada. A proposta é trazer
fluidez para o novo visual, e obter o mesmo sucesso das edições especiais lançadas
anteriormente, homenageando movimentos artísticos que trouxeram mais modernidade à
marca.
Na categoria de vinho de mesa, a CRS destaca a linha Dom Bosco, a marca mais antiga da
empresa, presente no mercado desde 1937 e também uma das mais vendidas do Brasil. A
linha inclui vinhos produzidos com uvas Isabel e Bordô nas opções Tinto Seco, Tinto Suave,
Branco Seco e Branco Suave. Já para o público que aprecia bebida de sabor intenso de fruta,
há o rótulo Dom Bosco Bordô, com 100% de uva do mesmo nome, nas versões Seco e Suave.

Regina
Com baixo valor calórico, o Zerolac +Whey é um iogurte sem lactose e possui
14g de proteína, tornando-se uma ótima alternativa aos praticantes de
atividades físicas. Disponível nos sabores Tradicional, Abacaxi e Abacaxi com
Coco, o lançamento é zero gordura e não contêm adição de açúcar. Já a Nata
REGINA chega ao portfólio da marca agora na versão em pote. Popularmente
consumida nos estados do sul do país, o produto pode ser utilizado batendo com
açúcar fino, para formar creme chantilly, utilizada em bolos e receitas com
biscoitos. Outra forma usual da Nata é adicionar ao molho de carne para preparo
de bifes e estrogonofe, por exemplo.

Marilan
Como empresa multicategoria, atuando em Biscoitos, Torradas, Chocolates e Snacks, a
Marilan leva ao seu estande na APAS Show seu amplo portfólio, que conta com mais de 100
itens e quatro grandes marcas: Marilan, Lev, Teens e Pit Stop. Mas a grande atração deste
ano é mesmo a marca Marilan, com grande evolução no seu logo e suas embalagens. Entre
seus produtos, destaque para a Mini Maizena, uma versão pocket de 30g do grande sucesso
da marca, ideal para ser consumida em qualquer lugar e a qualquer hora.

Latinex

Levando em conta que sete a cada dez brasileiros
consomem feijão todos os dias, a Latinex escolheu a Fit
Food para inovar na proposta de consumo saudável dos
grãos. Feito a partir do alimento consumido
regularmente no Nordeste do país, o “Legumitos”, da
Fit Food, é fruto de uma parceria com a Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). O
feijão-caupi, ou feijão de corda, como também é
conhecido, faz com que o “Legumitos” ofereça
quantidade superior de proteínas e fíbras, com baixo
teor de gordura. Cada porção de “Legumitos” tem 20%
da proteína diária recomendada, além de outros
mineirais essencias para uma nutrição equilibrada. O
snack também é produzido com aromas naturais e sem
glúten, ideal para o consumo de toda a família.
Durante os quatro dias de APAS Show 2019, os
visitantes da feira que forem ao estande da Latinex também irão conhecer as marcas
Frontera, alimentos pensados para momentos de descontração; temperos e molhos
Masterchef Brasil, inspirados no reality show mais famoso do país, trazendo mais sabor, com
aquele toque de chef, e praticidade ao preparo das refeições em casa; e Smart, uma seleção
especial de temperos do mundo.

Velho Barreiro
Atenta às tendências de
mercado, a partir da
década de 90, a empresa
passou a amplificar os
seus produtos dando
foco ao segmento de
consumo de bebidas de
baixos teores alcoólicos
como: First Ice; de
média graduação como
a Caipirinha VB Pronta
para Beber (destinada
exclusivamente ao mercado de exportação) além do produto não alcoólico Atomic Energy
Drink.
motivada por mais um desafio de tendências a empresa ousou ingressar em um nicho de
mercado bastante exigente, seletivo e internacionalmente qualificado. No ano de 2018
surpreendeu e inovou novamente trazendo ao mercado de bebidas de destiladas o

Murdock’s Dry Gin, uma marca despretensiosa, orgulhosamente nacional com uma
qualidade que nada fica a dever às importadas.

FLOW
A FLOW chega na APAS 2019 com dois importantes lançamentos: o inovador Snack de Feijão
Moyashi, o primeiro do Brasil e uma linha de Snacks de Sementes de Abóbora, que se unem
aos quatro sabores de Pipocas Superfood: Spirulina & Sal do Himalaia, Pimenta do Reino &
Cúrcuma e as opções doces Uva & Açaí e Cacau & Chia.
As Sementes de Abóbora FLOW são snacks muito nutritivos, ricos em proteínas, fibras,
magnésio, cálcio, ferro, zinco e tantos antioxidantes, além dos fitoesteróis que atuam no
controle do Colesterol. Além disso, as sementes nos fornecem gorduras saudáveis e
promovem saciedade. O snack está disponível em três sabores: Sal Marinho, Caramelo & Sal
Marinho e Tomate e Ervas, todos em práticos sachês de 30 gramas. O inédito snack de Feijão
Moyashi é, dentre os feijões, um dos mais nutritivos. O superalimento é rico em proteínas,
fibras, cálcio, ferro, fósforo e vitaminas do complexo B, além de diversos antioxidantes. Nós
germinamos os grãos para que estes nutrientes estejam mais disponíveis, tornando o snack
ainda mais nutritivo e fácil de ser digerido. O Feijão Moyashi FLOW tem três sabores:
Defumado, Lemon Pepper e Sal Marinho, em sachês de 40 gramas, que podem ser levados
para qualquer lugar, dentro da bolsa e até no bolso.

Cia. Müller
A Cachaça 51 é líder absoluta do mercado no mercado brasileiro, e lidera também no
mercado internacional em países como Portugal, Espanha e Itália. De acordo com o ranking
da revista The Millonaires Club, em sua edição 2017, a Cachaça 51 segue como a maior marca
de cachaça entre os destilados mais vendidos no planeta, ocupando a 12.ª posição, com o
volume de vendas de 16,7 milhões de caixas de 9 litros. Essa classificação coloca a Cachaça
51 na frente de marcas tradicionais de bebidas.
A linha possui também as versões 51 Internacional (graduação alcoólica de 40% vol. e não é
adoçada); 51 Gold (produzida com matérias-primas nobres e envelhecida em barris de
carvalho); 51 Ouro (com extrato natural de carvalho, aroma idêntico ao natural de carvalho,
açúcar e corante caramelo); 51 Mel (aroma e sabor adocicado, notas de mel e frutas cítricas);
51 Mix (limão e o açúcar em pó, para preparo instantâneo da caipirinha); Terra Brazilis
(cachaça envelhecida, produzida com matérias-primas nobres e envelhecida em barris de
carvalho); Cachaça 29 e a 29 Pernambucana (cachaças a preços mais acessíveis).

Sobre a APAS Show 2019
Em 2019, a APAS Show ocorre de 06 a 09 de maio no Expo Center Norte, em São Paulo, com
a área de exposições ampliada – serão agora cinco pavilhões frente aos quatro até então
ocupados, garantindo ainda mais espaço para expositores internacionais, salas de reunião
de negócios e atendimento exclusivo ao público estrangeiro.
No Congresso de Gestão Internacional do evento, as mais de 60 palestras girarão em torno
da temática “SuperHack: Hackeando os Supermercados” e buscarão proporcionar ao
congressista formas de se repensar a maneira de existir do supermercado: reimaginar,
reinventar e reconstruir a operação, a gestão, os processos e as tecnologias.
“A ideia com os debates no Congresso deste ano é encontrar formas de inovar, buscar
alternativas e modelos para facilitar o dia a dia das lojas, atender as novas necessidades dos
consumidores e maximizar negócios. Não importa mais se a loja é online ou física, o que
importa para o cliente é fazer as compras de forma conveniente. Ele quer ter acesso fácil a
qualquer produto, pelo menor custo, na melhor hora e lugar”, explicou o diretor Erlon
Ortega.
Números da APAS Show
A grandiosidade da APAS Show pode ser comprovada pelos números da edição de 2018:
•

Inscritos Pessoa Física total do evento: 71.931

•
•

•
•
•
•
•
•

Inscritos Pessoa Jurídica total do evento: 13.105 (4% superior à edição de 2017)
Total de visitação acumulada nos quatro dias de evento:
o Público alvo PF: 34.036 (13% superior ao total da edição anterior)
o Público alvo PJ: 18.640 (15% superior ao total da edição anterior)
Expositores: 738 no total, sendo 200 internacionais, de 19 países
Congressistas: 4.073, recorde de todas as edições
Conexões de Negócios: 252 reuniões / 137 expositores / 49 compradores
SuperVarejo: a edição da revista oficial do evento saiu com 276 páginas. Foram
vendidas 123,6 páginas, segundo melhor desempenho dos últimos 10 anos
Autoridades: presença de 94 autoridades, 67,9% a mais do que a edição anterior.
Sendo: 13 autoridades Federais / 18 autoridades Estaduais / 63 autoridades
Municipais. Pela 1ª vez, presença do Presidente da República
Rodadas de Negócios: 1.423 reuniões / 185 empresas / 50 compradores
internacionais, de 23 países / US$ 100 Milhões em geração de negócios

Sobre a APAS – A Associação Paulista de Supermercados representa o setor supermercadista no Estado de
São Paulo e busca integrar toda a cadeia de abastecimento. A entidade tem em torno de 1.500 associados,
que somam mais de quatro mil lojas.
Gestão de relações com a mídia APAS Show 2019
Approach Comunicação - 11 3846–5787
João Carlos Godoy - joao.godoy@approach.com.br - 11 9 6916-6753
Ana Claudia Camara - anaclaudia.camara@approach.com.br - ramal 71 - 11 3846-5787

