Notícias de Mercado
Manga: qualidade de vida!
A manga é considerada uma
fonte poderosa de vitaminas A,
B, C, possui um alto valor
nutritivo, além de um grande
potencial terapêutico, sendo
muito apreciada localmente
desde o período colonial
brasileiro. Consumida in natura,
em forma de suco ou iogurte
outros benefícios que traz
também são nítidos, tais como:
alto poder de antioxidação, reduzindo o risco de
infecções, além de cicatrizante.
Todos essas características fazem da manga
importantíssima para nossa alimentação!
Logo, nós convidamos você a checar suas
necessidades de polpa de manga, pois a safra
brasileira está sendo pequena e curta este ano; a de
Tommy Atkins está encerrada e agora estamos
negociando estas últimas disponibilidades.
Consulte-nos e nos deixe trabalhar, contra o tempo,
em suas necessidades!
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Importações de polpa de tomate continuam
em andamento
Como informamos em
nossa última edição, as
importações brasileiras de
polpa de tomate continuam
aquecidas, assim, é
importante ressaltar que
como menos de 30% da
produção chinesa é de
produto hot break,
especificação solicitada
p e l a s e m p r e s a s
compradoras do Brasil, os
estoques desse produto já
estão justos. Além disso,
tomem nota que as fortes
nevascas atingem aquele
país durante os primeiros meses do ano e, portanto,
os embarques e as necessidades devem ser
programadas com antecedência.

NOTAS
As seguintes safras estão se aproximando:
Safra de uva
do Brasil
Prevista para iniciar-se
na segunda quinzena
de jan/2010;

Safra de pêssego
da Argentina e Chile
Prevista para iniciar-se
na segunda quinzena
de jan/2010;

Safra de maracujá
do Equador
Prevista para iniciar-se
fortemente em mar/2010, mas
já há alguma disponibilidade de
produto para pronto embarque.

Por favor, contatem nosso departamento comercial para enviar-lhes as melhores cotações para
programações durante 2010.

NOVO DESTINO: Cartagena
Desde o último mês de dezembro, estamos embarcando para a Colômbia!
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17º Encafé - Nov / 09

Eventos
De 21 a 24 de fevereiro acontece a
feira Gulfood em Dubai, nos Emirados
Árabes. Teremos prazer em recebê-los
em nosso estande F4-2 Hall 4 (Food &
Drink). Visite-nos!

Cadastre-se para
receber o Newsletter
clicando em “Contato”

O novo formato do evento, que este ano contou com mesas
de negócios, permitiu estarmos mais próximo de nossos clientes
reafirmando nosso objetivo de crescer ainda mais no ano de
2010 consolidando definitivamente a presença da Atlântica
Foods no segmento de máquinas e embalagens no mercado
brasileiro.
Agradecemos a todos que nos visitaram durante o evento e
nos colocamos a disposição para adequar toda esta nossa linha
as suas necessidades.

Acesse as edições
anteriores no menu
“Newsletter”

Conheça mais
sobre a
Atlântica Foods

Tel: (55 11) 4586-1226 - Fax: (55 11) 4586-8607 - atlanticafoods@atlanticafoods.com.br - www.atlanticafoods.com.br

