Castelo Alimentos apresenta diversidade de produtos na
APAS Show 2019
Com mais de 110 produtos no seu portfólio, a Castelo traz para o evento lançamentos
que mostram a pluralidade de produtos da marca

A Castelo Alimentos, empresa líder no mercado brasileiro de vinagres e com mais de 110
produtos em seu portfólio, participará da APAS Show 2019, realizada em São Paulo entre os
dias 6 e 9 de maio, com lançamentos que representam a variedade e a qualidade das linhas da
marca. Entre as novidades estão os Patês de Pimenta Biquinho, o Óleo Misto de Soja e Azeite,
os cortes diferenciados de palmitos, molhos para saladas e molhos premium nos sabores
Caesar, Tártaro e Lemon Pepper, além do Vinagre de Maçã 100% Natural e o Sumo de Limão.
Para o evento a Castelo apresentará as novidades:
•

Óleo Misto de Soja e Azeite de Oliva: oferece a eficiência do óleo de soja para fritura
em altas temperaturas com o sabor e saudabilidade do azeite de oliva, ideal para
temperar, refogar e ir à mesa. De textura suave e aroma marcante, com composição
10% de azeite de oliva, além de 90% de óleo de soja, o óleo confere um sabor especial
na preparação dos alimentos, principalmente carnes e peixes, atendendo aos mais
variados paladares.

•

Linha de palmitos pupunha com três cortes diferenciados, o lasanha, o talharim e o
banda: Palmito Pupunha Talharim: perfeito para uma dieta “low carb”. Enquanto um
macarrão tradicional chega a 160 calorias por porção, o palmito pupunha apresenta
apenas 36 calorias, sendo rico em fibras e vitamina A. Palmito Pupunha Lasanha: Este
produto pode ser usado diretamente na preparação da lasanha de palmito, em
substituição da massa tradicional e cozido com o molho da preferência. Palmito
Pupunha Banda: Perfeito para o preparo de cremes, recheios e até mesmo de sopas,

pode ser consumido como petisco, usado na decoração de pratos, sendo muito
nutritivo e rico em fibras.
•

Patês de Pimenta Biquinho: com nova embalagem, mais moderna, jovem e prática, e
permitindo um melhor aproveitamento do produto, a Castelo Alimentos reformula sua
linha de Patês de Pimenta Biquinho e traz uma receita mais saborosa, sem adição de
conservantes. Parte da linha Leve Vita, com produtos selecionados artesanalmente
para quem busca alternativas saudáveis. Além de serem produtos sofisticados, são
bastante utilizados na gastronomia por chefs de cozinha. As opções Defumado,
Defumado Levemente Picante e Dedo-de-moça atendem, desde o público que gosta
de pimenta, mas tem receio com relação à picância, até os que buscam um nível de
maior de picância. A novidade acompanha muito bem lanches, queijos, canapês,
aperitivos, carnes e muito mais.

•

Molho para Salada Caesar Castelo: traz os sabores marcantes do queijo parmesão,
alho e especiarias e confere praticidade no preparo de uma das mais famosas e
saborosas saladas da gastronomia mundial.

•

Molho Lemon Pepper: muito conhecido na Europa e Estados Unidos, possui sabor
inédito nesse segmento. É marcante, cítrico e picante, resultado da união do suco de
limão e mix de pimentas. Além das saladas, é indicado para acompanhar frangos,
pescados, assados e legumes e pode ser usado para marinar carnes brancas, cordeiro e
frutos do mar.

•

Molho Tártaro Castelo: feito à base de maionese e picles picado, é tradicionalmente
utilizado no acompanhamento de peixes e frutos do mar, mas também realça o sabor
de carnes grelhadas, empanados, sanduiches, canapés e outros petiscos.

•

Sumo de Limão da Castelo: contem, em cada embalagem o suco de 19 limões do tipo
Taiti. Confere higiene e praticidade na cozinha, durando até 30 dias na geladeira após
aberto. Rico em vitaminas C, o Sumo de Limão é versátil e pode ser usado tanto no
tempero de saladas, carnes, peixes e frangos, em sobremesa, no preparo de bebidas e
no que mais a imaginação permitir.

•

Vinagre de Fruta Maçã Leve Vita Castelo 100% natural: faz parte da linha Leve Vita, de
produtos com o perfil saudável e menos calóricos da marca. Sem conservantes ou
aromatizantes, esse produto não é filtrado e conserva a “madre” do vinagre, bactérias
que estimulam a digestão e o bom funcionamento do organismo. Além disso, contém
os nutrientes da maçã e elementos antioxidantes, entre eles os flavonoides, que
podem ajudar no controle de colesterol e da glicemia e possui ação anti-inflamatória.

Segundo Gislaine Pavani de Freitas, Coordenadora do Marketing Castelo Alimentos, a
participação na APAS Show 2019 é importante na consolidação dos novos produtos que
chegam para compor o portfólio diversificado que a empresa traz ao mercado. “Estamos
presentes na APAS SHOW há várias edições, a participação em eventos que nos colocam em

contato direto com o público qualificado contribui na consolidação da Castelo Alimentos como
uma das principais indústrias de alimentos do país pela diversidade e qualidade de seus
produtos”, completa a executiva.
SERVIÇO: APAS SHOW 2019 - feira de alimentos, bebidas, higiene, limpeza,
equipamentos e tecnologia para supermercados
Data: de 6 a 9 de maio
Local: Expo Center Norte (Rua José Bernardo Pinto, 333, Vila Guilherme, São Paulo)
Pavilhão Vermelho, Rua P9 - Stand 781
Sobre a Castelo - No mercado desde 1905, a Castelo Alimentos, antiga Vinagres Castelo, é a
maior empresa de vinagres da América Latina e está entre as 100 PMEs que mais crescem no
Brasil. Considerada uma das mais importantes indústrias de alimentos, a empresa comercializa
mais de 110 produtos, desde vinagres de vinho, de arroz, maçã e saborizados, até temperos
completos, molhos para salada, molhos condimentados, balsâmicos, azeites, conservas,
palmitos, patês e muito mais.
Nos últimos anos, a Castelo Alimentos desenvolveu um projeto de conquista do mercado
internacional com a exportação de seus produtos para diversos países, como Uruguai, Estados
Unidos, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Portugal, Holanda, Japão, Cabo Verde, Bolívia,
Argentina, Angola, Paraguai, Inglaterra e Moçambique.
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