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Produção de suco de uva concentrado
Em janeiro deste ano um de nossos
fornecedores, produtor até então apenas de suco de
laranja, iniciou a produção de suco de uva.
A instalação de novos equipamentos exigiu
investimentos da ordem de R$ 3,5 milhões, para a
produção de até 10 mil toneladas (em 40 dias de
operação) que resultará em 1,5 mil toneladas de suco
concentrado congelado.
Esses investimentos fazem parte de um
projeto que também irá processar outras frutas, tais
como abacaxi e maracujá.

Temos o prazer de informar
que estaremos expondo na
Gulfood 2007 - a 12º Exposição de Alimentos,
Hotel e Equipamentos do Golfo e Salão Culinário

Dubai International Convention and Exhibition Centre
De 19 a 22 de Fevereiro de 2007
Dubai - Emirados Árabes Unidos
Pavilhão Brasileiro - Hall 2 - Stand Z2-37

Quebra da safra de tomate provoca reação no
preço da polpa

Mais dificuldades para o mercado de polpa de
pêssego
Na segunda quinzena de janeiro, uma forte
chuva de granizo atingiu a cidade de Mendoza,
localizada a 1200 quilômetros de Buenos Aires,
Argentina.
Cerca de dois mil hectares de pêssego foram
seriamente comprometidos, o que fez com que a já
complexa situação dessa fruta ficasse ainda pior.
Além disso, nesse momento a maior parte do
pêssego disponível é encaminhado para a indústria
de enlatados, gerando dificuldades na obtenção de
cotação de polpa; a previsão é de que disponibilidade
e os preços sejam apresentados pelos exportadores
apenas em meados de fevereiro.

A redução da área plantada na safra passada
aliada a adversidades climáticas fez com que o preço
da polpa de tomate, que amarga baixas cotações há
pelo menos 2 anos, enfim reagisse. No principal
estado brasileiro produtor, Goiás, praticamente não
há estoque de produto da safra 2006 ou anterior.
A polpa chinesa é uma boa opção para o
período de entressafra brasileiro, que deve ir até
maio de 2007. A China é um dos mais recentes players
do mercado mundial e tornou-se um dos mais
importantes; de acordo com o World Processing
Tomato Council, as exportações de polpa daquele
país saltaram de 100 mil toneladas em 1999 para 600
mil toneladas em 2005.

Reforço no cenário de fornecimento de suco de
maracujá
O problema cíclico no fornecimento de suco
de maracujá certamente será minimizado nas
próximas safras, isso porque um dos nossos mais
antigos parceiros, que até então atuava
especialmente no abastecimento de suco de abacaxi,
adaptou uma de suas unidades para processar
maracujá.
É importante ressaltar que essa fábrica segue
os mais rígidos padrões de qualidade e certamente
permitirá que forneçamos aos nossos clientes um
produto adequado às necessidades dos mesmos.

NOVIDADES:
- Já estamos trabalhando com suco de limão
concentrado congelado, clarificado e polposo nas
variedades Siciliano e Tahiti.
- E a partir de meados de fevereiro de 2007 fará parte
da linha de produtos da Atlântica o SUCO DE UVA
CONCENTRADO CONGELADO. Aguarde!
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