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Suco de uva, excelente
para a saúde

FCOJ safra nova

A safra de uva para uso industrial no
Rio Grande do Sul, principal estado
produtor do Brasil dessa fruta, encerrou
há cerca de três meses, mas nós ainda
temos algum volume disponível de suco
concentrado 68 brix para
comercialização imediata e entrega ao
longo do ano.
Mantenha em mente que o suco de
uva, além de delicioso, faz muito bem
para a saúde, pois é antioxidante,
ajudando a prevenir os danos gerados
pelos radicais livres que são
responsáveis por processos de
envelhecimento e doenças
neurodegenerativas; consulte nossa
área comercial e garanta os seus
volumes!

A safra brasileira de laranja
2015 começou e, conforme
previsão de fontes oficiais, ela
está estimada em 278 milhões
de caixas, que irão abastecer
tanto o mercado de fruta fresca
quanto as indústrias de
processamento de FCOJ e
NFC, assim esta estimativa
está realmente abaixo do
esperado.
Na Flórida, de acordo com
última previsão do USDA, a
safra será de 96,4 milhões de
caixas, ou seja, a menor safra
dos últimos 50 anos e é bom
lembrar que em um passado
não muito distante, esse parque
citrícola já foi responsável por
uma produção de mais 300
milhões de caixas.
A redução da produção nos
dois maiores países produtores
de laranja combinada com
baixos níveis de estoques
atuais, indica que não haverá
estoque suficiente para
equilibrar a oferta e a demanda
mundial e isto reforça a nossa
visão sobre a escassez de fruta

Nós gostaríamos de agradecer as
122 empresas que visitaram nosso
stand na feira Fispal Tecnologia em
São Paulo, Brasil. Foi um prazer
recebê-las! Nós estamos à
disposição para suprir suas
necessidades de matérias-primas
alimentícias.

para processamento, e, em
outras palavras, preços ainda
mais firmes.
Importante informar que
nesse momento a indústria está
processando suco de
variedade precoce, com Ratio
13/14 e os especialistas
esperam receber fruta de
variedade de meio de safra
somente em agosto;
necessário comentar também
que o rendimento do começo da
safra está ruim, uma vez que a
qualidade da fruta foi afetada
por, pelo menos, três floradas.
Diante dessa situação, a fim
de melhor atender as
necessidades de nossos
clientes e trabalhar em uma
p o s i ç ã o s e g u r a ,
especificamente sobre a safra
nova, programem as suas
próximas compras e nos
deixem saber o mais rápido
possível das suas
necessidades, pois isso irá nos
permitir melhor acomodar a
demanda junto ao nosso
planejamento de produção.

Subprodutos de milho
A Atlântica Foods aumenta o seu portfolio, com a nova linha de produtos
derivados de milho, que estão disponíveis nos tipos: grits de milho, flaking
grits, milho moído (canjiquinhas), semolinas, farinha e amidos modificados!
Importante informar que o nosso processo de fabricação é um dos mais
modernos da América Latina e a fábrica conta com equipamentos de última
geração garantindo, assim, a qualidade dos produtos e atendendo às
exigências dos maiores consumidores de grits de milho, as indústrias de
snacks, cereais matinais, ração animal e cervejeira.
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