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Quer saber as últimas
informações de suco de
laranja? Venha nos visitar
na feira de ANUGA!

Água de coco – saúde na caixinha!
Atendendo à demanda de nossos
clientes por novos produtos e
novas alternativas de
abastecimento,
podem contar
conosco para o abastecimento de
água de coco integral,
concentrada, resfriada em
asséptico.
A água de coco, bebida nutritiva e
com poder antioxidante que há
poucos anos fazia parte
apenas do dia a dia de
freqüentadores de
praia, vem se
destacando no
setor de bebidas
em caixinha
com consumo

nossa

temporada
já

começou...

Gostaríamos de convidar a todos para visitar
nosso stand na feira de Anuga, na Alemanha,
para compartilharmos as últimos notícias do
mercado de suco de laranja e subprodutos;
também considerem que nós atenderemos a
conferência de cítricos e bebidas na Flórida, nos
Estados Unidos, na metade de setembro e o
congresso mundial de sucos, também na
Alemanha e antes da feira – tudo para
proporcionar aos nossos clientes e
fornecedores as mais recentes e apuradas
informações de mercado.
Lembrem-se que somos seu fornecedor
brasileiro independente de suco de laranja e
subprodutos!

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

CLIQUE e fale
conosco via

anual estimado no Brasil em 65
milhões de litros e crescendo dois
dígitos ao ano de acordo com
fontes do setor.
Temos o produto para
comercialização no mercado
interno e exportação, deixe-nos
saber de suas
necessidades e
procure nossa
equipe comercial.

Goiaba: expectativas no tempo de voltar a planejar!
A safra brasileira de goiaba está de volta
em outubro, depois do período de baixa
produção que acontece durante o inverno,
e embarques podem ser programados para
a partir de novembro/ dezembro. As
expectativas são altas nesse momento
após perdas de 10% nos campos, de onde
60% são destinados a indústria, durante os
últimos meses de janeiro e abril desse ano,
período de alta produção da fruta, devido à
ausência de chuvas naquele período, de
acordo com o Instituto de Economia
agrícola (IEA), “elevando um pouco o preço
da fruta”, dizem, ligeiramente aliviados, os
agricultores.

Acesse as edições
anteriores no menu
“Newsletter”

Conheça mais
sobre a
Atlântica Foods

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