Manga: prontos para carregar!

O fantástico mundo
do cacau
A FISPAL TECNOLOGICA foi uma
ótima oportunidade para encontrar
pessoalmente alguns dos nossos
clientes e receber a visita de novos
contatos que se encantaram com a
nossa linha de chocolate! Trazida da
Colômbia, a representação exclusiva no
Brasil da centenária Casa Luker visa
proporcionar ao mercado industrial
brasileiro mais que uma alternativa de
abastecimento para produtos de cacau:
em pó, licor, manteiga e chocolate ao
leite/ branco e meio amargo, entre
outros, mas uma alternativa de
excelente qualidade!
Temos uma ampla gama de
combinações de grãos e percentagens
de cacau para os chocolates ao leite e
meio amargo, assim como flexibilidade
de embalagens e formatos do produto,
tudo para personalizar a demanda de
cada cliente, que é único para nós.
Ouse: combinamos qualidade,
condições comerciais e alternativa de
abastecimento!

A safra brasileira de manga Tommy
Atkins está acontecendo e há
produto disponível para retirada
imediata: asséptico ou congelado,
integral mínimo 14º Brix ou
concentrado 28º/30º Brix.
Fora do país, outras origens de
produto sugerem atenção uma vez
que a Índia sofre com redução do
tamanho de safra por inúmeros
motivos, como restrições ao limite de
crédito, condições climáticas e
redução natural do tamanho de
safra, e também se sabe que a
Colômbia não tem mais estoque.

Do lado de demanda, um grande
engarrafador de refrigerantes
sugeriu aumentar o consumo de
polpa/ concentrado de manga como
um trampolim para o incremento de
vendas na América do Sul, onde
esse sabor é muito popular, então, a
mistura de disponibilidade reduzida
e alta demanda pode ser uma
combinação explosiva; sugerimos,
portanto, que você garanta suas
necessidades rapidamente.

Safra 2012 de tomate complicada, indicam
produtores
Nós gostaríamos de agradecer as
123 pessoas que visitaram nosso
stand na feira Fispal Tecnologia em
São Paulo, Brasil. Foi um prazer
recebê-los! Nós estamos à disposição
para suprir suas necessidades de
matérias-primas alimentícias.

O cenário de incertezas da safra de tomate 2012 da China continua; agentes
do setor indicam que a redução na área plantada resultará em uma quantidade
menor do que 5 mil toneladas de fruta a ser processada.
No Brasil, onde a maioria das fábricas já estão processando, as notícias
também não são boas, pois no sul do Estado de Goiás, produtores que plantaram
para colher o início da safra perderam áreas devido à chuva de granizo e no
Estado todo os produtores reclamam de baixo rendimento por hectare e brix
abaixo da média.

Safra nova: olho em FCOJ e óleo de laranja
A safra 2012/13 está começando e, de
acordo com fontes do mercado,
aproximadamente 6% de redução já se
confirma, além das variedades precoces que
não serão processadas pelas grandes
indústrias de São Paulo e, de acordo com a
CitrusBR, “o equivalente a 83 milhões de
caixas podem ir para o chão”.
A média de ratio do produto disponível
nesse momento é boa devido ao estoque de
produto, que, aliás, está sendo consumido até
que as próximas variedades cheguem à
industria, então, embarques de produto
padrão de safra nova dos grandes
processadores devem começar a chegar a
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Europa ao redor de setembro.
Na Flórida, a situação, resumida pela
publicação Juice Market desse mês por
“doenças e falta de novas plantações anda
significando uma população menor de
árvores a cada ano” chama atenção não para
esse ano, mas aos próximos que virão.
No mercado de subprodutos, o atraso no
processamento gera lentidão na produção de
aldeído mínimo 1,2% e as disponibilidades de
d’limonene reduzem gradativamente, com
preços atingindo patamares de estabilização.
Mantenha-nos em mente como sua fonte
independente de abastecimento.
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