Itaueira aporta no Apas Show 2019 com o famoso Melão REI Amarelo e mais
quatro novos produtos da marca
A empresa oferecerá a todos os visitantes da feira, durante todos os dias do evento,
degustação permanente do seu famoso melão REI em seu stand, além de apresentar os
novos produtos da marca REI.
A Itaueira, produtora do Melão REI, conhecido em todo o Brasil e no exterior por seu
diferencial de qualidade e sabor, desembarca no Apas Show 2019 - evento de negócios da
Associação Paulista de Supermercados, que reúne toda a cadeia supermercadista nacional
e internacional - com novidades para o consumidor. Além dos famosos Melão REI e Mini
Melancia da Magali, serão apresentados ao público o Mel REI, Camarão REI, Pimentão REI e
Melão Cantalaoupe REI. A Itaueira já participa do evento há quase 10 anos, sempre com
novidades e com a irresistível degustação do Melão Rei Amarelo em seu stand.
Presente na Apas desde 2011, a Itaueira analisa a feira como uma excelente vitrine para
apresentar e atestar a qualidade de seus produtos junto ao público consumidor e aos
clientes do setor supermercadista, expor as ferramentas de marketing colocadas à
disposição dos varejistas para uso nas lojas e poder gerar uma experiência prazerosa a
todos os visitantes - encantar os que ainda não conhecem o Melão REI, para que saibam
porque ele é o REI do sabor, e agradar os que já consomem o produto, dando-lhes a
oportunidade, no stand, de conhecer um pouco mais sobre a história e produção dos
produtos REI.
Durante a feira, visitantes do stand poderão aproveitar a degustação do Melão Rei
Amarelo, que será oferecido, pelas degustadoras, durante todos os dias e horas do evento,
de forma ininterrupta. “Todos os anos as pessoas vêm aqui para provar do nosso melão e,
o curioso é que quem passa uma vez, volta muitas outras e traz outras pessoas para
experimentar ou volta simplesmente porque não resiste ao sabor da fruta”, comenta José
Roberto Prado, Diretor da Itaueira.
Produtos no Apas Show 2019
A Itaueira atua em toda a cadeia produtiva de seus produtos, desde a cultura até a entrega
nas distribuidoras e o acompanhamento nos pontos de venda dos varejistas. A principal
ferramenta de marketing da empresa é a degustação de seus produtos, para divulgar e
reforçar a tradição de qualidade e sabor de seus produtos. A seguir a linha de produtos REI
apresentados no Apas Show 2019.
Melão Amarelo REI
O Melão Rei da variedade Amarelo possui uma textura levemente rugosa e casca com
coloração amarelo forte, polpa verde-clara, quase branca, de doçura igual ou acima de 11
graus brix –conteúdo de açúcar. Em sua embalagem, os selos de qualidade e
rastreabilidade dão ao consumidor a certeza do melhor produto. O cultivo da fruta é
acompanhado por uma moderna estrutura de monitoramento em tempo real, em cada
fazenda onde é produzido, nos Estados do Piauí e Bahia, o que permite acompanhar o seu

desenvolvimento e verificar suas características, o que propicia melões mais saborosos e
saudáveis na mesa do consumidor.
Mel REI
O Mel REI, assim como todo mel de verdade, possui característica variáveis e raramente
apresenta a mesma coloração, já que é produzido de forma natural e, em decorrência da
classe de flores que são polinizadas, em cada período e em cada região de onde é extraído.
Atualmente, o Mel REI é produzido nas fazendas da Itaueira no Estado do Piauí, Bahia e
Ceará, por abelhas da espécie Europeia Africanizada. “Aproveitamos a entressafra do
Melão REI para que as abelhas polinizem a vegetação nativa e valemo-nos nesse processo
para a extração do mel, que é maneira de harmonizar maior qualidade de vida para as
abelhas e a extração do mel de verdade, mais saboroso e de qualidade inigualável, assim
como são todos os produtos REI”, Prado.
Camarão REI
Os camarões da marca REI chegam ao mercado envolvidos na mesma premissa da afamada
família de produtos REI – sabor e qualidade incomparáveis. O Camarão REI é da espécie
Vannamei, popularmente conhecido como camarão-da-pata-branca. De coloração cinza, a
espécie é muito saborosa e, por isso, apreciada, não só por consumidores brasileiros, como
fora do país. “Já havíamos realizado uma pesquisa de mercado para conhecimento da
aceitação do produto, todavia nessa primeira despesca, já fomos surpreendidos
positivamente com a demanda que se apresenta”, expõe o Diretor da Itaueira. A produtora
agrícola iniciou as primeiras experimentações na produção do Camarão REI em 2017.
“Foram alguns anos de estudo e participações em eventos do setor, para conseguirmos
proporcionar ao mercado um produto que fosse de acordo com os critérios de qualidade
dos produtos REI.
Pimentão REI
Os Pimentões REI são da variedade Blocky, que apresenta textura firme, formato quadrado,
com sabor adocicado marcante e é possível encontrá-lo nas cores, amarelo, vermelho ou
laranja; e a variedade Longo Doce, que tem formato alongado, com textura e sabor
semelhantes ao Blocky, e nas mesmas cores. As duas espécies possuem alto potencial de
durabilidade, quando armazenados de forma adequada, em refrigeração. O que permite
ao consumidor desfrutar de sua qualidade e sabor, mesmo que são seja adquirido para
consumo imediato.
Melão Cantaloupe REI

“Trata-se de um melão muito perfumado, de sabor suave, mas marcante, além de ser mais
adocicado que o tradicional Melão Amarelo REI e com maior crocância”, comenta Prado.
Na aparência o melão cantaloupe se destaca por ser um dos mais diferentes do mercado,
em alguns casos, chega a deixar dúvida sobre se tratar de algum tipo de melão. Os frutos
são arredondados e enrugados, de casca rendada, verde clara e polpa bem alaranjada.
“Acreditamos que, ao provar essa variedade de melão, o consumidor se tornará fiel, assim
como já ocorre com o Melão REI Amarelo”, destaca.
Mini Melancia da Magali
A Mini Melancia da Magali é colhida bem redondinhas e madura, com casca verde e a
polpa vermelho intenso, muito doce e saborosa. “Embora muitos comercializem essa
variedade como sem sementes, na verdade a variedade tem micro sementes, bem
pequeninas mesmo, que são comestíveis, o que facilita o consumo, principalmente por
crianças”, comenta Prado. As Mini Melancias da Magali são produzidas nas fazendas da
Itaueira, localizadas na região Nordeste do país, sob os mais rígidos padrões de qualidade,
que exigem o máximo cuidado e tecnologia em seu cultivo e logística. Tudo para garantir
que o consumidor receba em casa os frutos mais saudáveis e saborosos do mercado.
Melão Pele de Sapo REI
Diferente dos melões de exportação, o Pele de Sapo produzido pela Itaueira,
comercializado no Brasil, é mais doce, saboroso e suculento. “A grande vantagem de
vender o Melão Pele de Sapo aqui mesmo, no Brasil, é que, quando colhido no tempo
certo, a fruta fica muito mais saborosa do que a exportada”, explica o Diretor da Itaueira. A
Itaueira produz o Melão Rei Pele de Sapo durante a maior parte do ano, realizando breves
intervalos de safra em suas fazendas localizadas nos Estados do Piauí e Bahia, o que
permite a entrega constante de frutas frescas e de qualidade aos supermercados e
distribuidores.
As características físicas dessa variedade de melão são responsáveis pelo nome que a fruta
leva ao mercado - casca levemente rugosa e de coloração verde-clara com pequenas
manchas verde escuras. O Melão Pele de Sapo pode ser oval ou alongado, com a polpa
branca ou esverdeada e textura entre média e macia. Quando colhido no tempo certo,
pode ser mais saboroso que as demais variedades de melão e muito mais suculento.
“Conseguimos popularizar essa fruta no Brasil, por causa da nossa constante atenção em
oferecer ao consumidor brasileiro a opção de uma fruta saborosa, de qualidade superior e
com o sabor semelhante ao tradicional Melão Rei Amarelo, só que um pouco mais
crocante”, comenta Prado.

Itaueira Agropecuária
Produtora de Melões, Mini Melancias, Mel e Camarões da marca REI, a Itaueira desenvolve
seu próprio método de produção, incluindo o que há de mais moderno e sustentável em
termos de técnicas de preparo de solo, plantio, irrigação, fertilização, colheita e póscolheita, higienização e treinamento de pessoal, adotando sempre que possível o uso da
mecanização agrícola, para ofertar os mais saborosos produtos dos mercados nacional e
internacional. Sustentabilidade e a preservação do meio ambiente, são buscas constantes
da empresa, que tem fazendas nos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia, e
produz o ano todo, só comercializando sua própria produção.
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