Latinex apresenta novos snacks de leguminosas da Fit Food
na APAS Show 2019
Legumitos à base de feijão e Cracker de Leguminosas da Fit Food inovam na
proposta de lanches nutritivos entre as refeições
A Latinex, empresa 100% brasileira, que oferece alimentos para diferentes ocasiões
de consumo, apresenta dois novos snacks da marca Fit Food: “Legumitos”, snack à
base de feijão-de-corda, e “Cracker de Leguminosas”, na APAS Show 2019, que
acontece de 6 a 9 de maio, no Expo Center Norte, em São Paulo.
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 parceira 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” oferece 20% de proteína do consumo
recomendada ao dia, além de outros mineirais essencias para uma nutrição
equilibrada. O snack também é produzido com aromas naturais e sem glúten, ideal
para oconsumo de toda a família.
A combinação do “arroz com feijão” está de cara nova na “Cracker
de Leguminosas” da Fit Food. Com textura leve e crocante, o snack
também é baixo em gorduras e calorias: cada porção contém
apenas 100 kcal.

“Estamos investindo cada vez mais no desenvolvimento de snacks
inovadores e com ingredientes selecionados, oferecendo melhores
opções para o atual estilo de vida do consumidor brasileiro”,
comenta Eduardo Moraes, CEO da Latinex.
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 sabor e praticidade no preparo das
refeições em casa, com aquele toque de chef; e Smart, uma seleção especial de
temperos do mundo.
O estande da Latinex na APAS Show é o número 264, na rua C/9 – Pavilhão
Azul.
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Sobre a Latinex
Há dez anos a Latinex oferece, aos consumidores brasileiros, alimentos que estão
conquistando paladares e atendendo a diferentes ocasiões de consumo em todo o
mundo. Investindo no desenvolvimento de produtos com qualidade, com ingredientes
e sabor superiores, a Latinex tem mais de 150 itens, em sua maioria, produzidos no
Brasil. Fit Food e Frontera são suas marcas focadas em snacks, com opções nutritivas
e ideias para momentos de descontração. Já as marcas Masterchef Brasil - fruto de
licenciamento com a Endemol Shine Brasil - e Smart oferecem uma variedade de
temperos para cozinhar com praticidade no dia a dia e preparo de pratos mais
sofisticados. As linhas da Latinex estão disponíveis nas gôndolas das principais redes
de supermercados, empórios e casas de produtos naturais de todo Brasil. Website:
www.latinex.com.br
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