Guaraná: as primeiras
produções já arrancaram!

Laranja: safra atrasada e
ratios baixos até agora

Após um importante período de
testes, para permitir que a fábrica fosse
colocada em marcha, estamos contentes
em anunciar que o extrato de guaraná
está, agora, completamente disponível;
amostras estão disponíveis.
De essa sugestão ao departamento
de desenvolvimento!

Melancia: novo produto

Estamos satisfeitos em dividir mais
uma novidade: podemos oferecer
suco concentrado e clarificado de
melancia; o produto é congelado, 65
Brix, embalado em tambores.
As primeiras produções foram
concluídas e os resultados, ótimos!
Estamos prontos para atender!

FISPAL 2011:
A participação da Atlântica Foods na
Fispal Tecnologia 2011 foi um grande
sucesso! Agradecemos a todos que
visitaram o nosso estande!

A safra 2011 de laranja na área do
Paraná começou recentemente de
maneira regular e a previsão de
p r o c e s s a m e n t o é d e
aproximadamente 8 milhões de caixas
naquele estado, para uma safra que
começou atrasada devido a condições
climáticas desfavoráveis no período
de floração, o que implica em ratio
mínimo 14 disponível a partir de
agosto/ setembro, cujo produto com
essas características chegarão na
Europa no inicio de outubro, o que põe
o mercado um pouco nervoso uma vez
que os estoques da safra passada não
foram suficientes para um período tão
longo, além de estarem reduzidos se

Previsões da safra de amendoim
De acordo com relatório da
Universidade de Mississipi de junho
de 2011, 40% da área plantada de
amendoim naquele estado está sob
intensa falta de chuvas, de modo que
especialistas alertam que a seca já
havia atrasado o plantio de maio e,
caso se mantenha, o estado, que é um
dos principais produtores de
amendoim dos Estados Unidos, corre
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o risco de ter um ano muito ruim para
essa cultura.
No Brasil, o mercado vem mudando
rapidamente atingindo picos de preços
nas últimas semanas, devido a quebra
de safra já comentada na última edição
deste informativo, e deverá manter-se
dessa forma, já que os produtores
prevêem falta de produto até a próxima
safra.

Acerola: é tempo da safra

Polpa de tomate orgânica

A safra de acerola está acontecendo
no Nordeste do Brasil resultando em
produto com excelentes características;
sugerimos avisar-nos as necessidades
especialmente até o final deste ano
para organizarmos o plano de produção
a fim de atender de acordo.

Estamos, a partir de agora, em
condições de oferecer polpa de tomate
orgânica, certificada pela CERES
GMBH; o produto é embalado em
tambores, nas mesmas especificações
do convencional.
Garanta já sua demanda!

Bag-in-box para vinhos

que essas embalagens são amplamente
utilizadas por grandes adegas e produtores
de vinho do mundo inteiro.
Como representantes exclusivos da
israelense Aran Packaging, empresa
especializada no desenvolvimento e na
produção de bag-in-box, temos a solução
eficaz para atender a demanda crescente
desta categoria.
Consulte nosso
departamento de embalagens especiais
para maiores informações.

De acordo com levantamento da
ABRAVIN, o volume de vinhos nacionais
acomodados em bag-in-box aumentou vinte
vezes de dois anos para cá, atingindo 1,74
milhão de litros, e o número de vinícolas
nacionais adeptas ao bag-in-box subiu para
setenta em menos de cinco anos.
Motivos não faltam para o bag-in-box ser
visto como ferramenta potencial para
alavancar o consumo de vinhos no Brasil, já
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comparando com o ano anterior, cuja
safra também terminou antes do
previsto, e agora a contar com as ações
do governo brasileiro para garantir
preços mínimos de fruta através do
financiamento de estoques, o que
significa, de certa maneira, patamares
mínimos de preço para o concentrado.
Neste momento, ratios como 10/12
estão aparecendo e os embarques
começando, assim como os primeiros
lotes de óleo de laranja e d’limonene
sendo produzidos.
Do nosso lado, você pode contar
conosco para receber informações
precisas, facilitando sua tomada de
decisão.

Acesse as edições
anteriores no menu
“Newsletter”

Conheça mais
sobre a
Atlântica Foods

MERCADO INTERNO e IMPORTAÇÃO:
atlantica002

atlantica012

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

EXPORTAÇÃO:
atlantica003

atlantica006

