SUPERBOM PARTICIPA DA APAS SHOW 2019 COM LANÇAMENTOS DE
PRODUTOS VEGANOS
Entre as novidades está o hambúrguer gourmet com sabor, textura, aroma e cor idênticos à
carne bovina, porém sem nenhum insumo de origem animal

A Superbom, empresa alimentícia especializada na fabricação de produtos saudáveis,
marca presença na APAS Show 2019 com lançamentos veganos inovadores, tanto na linha de
proteínas à base de ervilha, como na de queijos e cream cheese. O evento, organizado pela
Associação Paulista de Supermercados, acontece de 06 a 09 de maio, no Expo Center Norte,
na capital paulista.

Entre as novidades da companhia, o destaque vai para o hambúrguer gourmet vegano com
sabor, textura, aroma e cor idênticas às da carne moída bovina, mas feito à base de proteína
isolada da ervilha. “Para garantir o máximo de benefícios aos consumidores desenvolvemos
uma fórmula que tivesse alta carga proteica (15 gramas de proteína por hambúrguer),
suculência, fibras alimentares, vitaminas A, B12, B9 e minerais como ferro e zinco”, esclarece
a diretora de P&D da Superbom, Cristina Ferreira.

A executiva pontua que a expertise de mais de 50 anos da marca em produzir alimentos
veganos e vegetarianos foi o fator mais importante para entregar um produto que atenda à
demanda no Brasil por substitutos da carne. A empresa levou 1 ano testando matérias primas,
máquinas e embalagens que atendessem também ao propósito da Superbom de ofertar um
alimento sem conservantes, livre de alergênicos e saboroso.

“Investimos muito em tecnologia e nas embalagens para aumentar o tempo de validade do
produto sem utilizar nenhum aditivo químico para conservar o alimento”, explica. O produto
será encontrado nas versões: congelado ou resfriado.

De acordo com o diretor de marketing da Superbom, David Oliveira, o produto foi pensado
para atender o público vegetariano, vegano, flexitariano e fitness, que buscam por uma
alimentação saudável e sem carne animal.

Mais substitutos da carne

Durante a APAS Show 2019, a empresa lança também outros produtos congelados veganos à
base de proteína isolada da ervilha. “O Steak vegan sabor peixe, por exemplo é um item
inovador porque existem poucos alimentos veganos que simulam a carne de peixe no
mercado brasileiro. Por isso, temos boas expectativas com a receptividade dos consumidores
com essa novidade”, pontua o executivo.

Mini coxinha vegana de frango, frango vegano em pedaços e o hambúrguer de grão-de-bico
são outros lançamentos da marca na feira. Ao todo, são cinco novas opções de proteínas
veganas que estarão nas gôndolas a partir de maio. Oliveira aponta ainda que o frango vegano
em pedaços é considerado uma evolução do frango ovolactovegetariano lançado ano
passado. Esta nova versão continua com o mesmo sabor, aroma e textura, mas sem qualquer
traço de ingredientes de origem animal.
Queijos veganos gourmets

O diretor de marketing destaca ainda outra novidade, a linha Vegan Cheese Gourmet com
quatro sabores: brie, mussarela, cheddar e parmesão, em porções de 200g cada. Além disso,
a linha de queijos veganos e de Vegan Creams também passaram por uma reformulação, com

porções menores, embalagens mais práticas e próprias para a conservação física do produto,
e nova fórmula com o óleo de coco na composição, o que proporciona um sabor mais suave
e ótima consistência.

“A distribuição de todas as novidades é feita gradativamente, começando pela capital
paulista, onde nossa indústria está localizada. Até o final do ano, mais da metade dos 25.000
pontos de venda que comercializam produtos Superbom já devem ter as novidades
disponíveis para compra”, finaliza.

Serviço: Superbom na Apas Show 2019
Quando: de 06 a 09 de maio.
Horário: de 06 a 08 de maio, das 14h às 22h; dia 09 das 13h às 19h.
Local: Rua José Bernardo Pinto, 333, V. Guilherme – São Paulo – SP.
Localização do estande: Pavilhão Verde, corredor K com a Rua 15

Sobre a Superbom
A Superbom é uma empresa alimentícia, que trabalha com uma linha de produtos saudáveis,
que abrange sucos, geleias, salsichas, proteínas, pratos prontos, entre outros. Fundada em
1925, a Superbom comercializa os seus produtos em mais de 25 mil pontos de vendas em todo
país. Em função disso, é considerada uma das principais empresas do ramo de alimentos para
veganos e vegetarianos do Brasil. A empresa iniciou as suas atividades com a produção de
suco de uva, no interior de uma antiga casa pertencente ao Colégio Adventista Brasileiro
(CAB), que posteriormente ficou conhecido como Instituto Adventista de Ensino e, hoje, abriga
o Centro Universitário Adventista de São Paulo (Unasp-SP). Durante toda a sua história, a
empresa atua diretamente ligada à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Atualmente, a companhia
conta com 250 colaboradores, entre a sede e as duas plantas da indústria (localizadas em São
Paulo, capital, e em Lebon Régis, Santa Catarina).
www.superbom.com.br
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