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Mercado de tomate – mudanças
significativas!

Final da safra de laranja
A safra de laranja está por terminar, pois a
previsão é que o processamento encerre no

O site Tomatoland divulgou o relatório de
mercado datado de 6/11/2013 indicando
que desde 2008 esse é o primeiro
momento em que os preços mudaram e
sofreram aumentos reais.

final de dezembro, principalmente devido a má
qualidade da fruta, também resultando em
baixo rendimento industrial, e baixo brix; a
próxima safra somente começará a partir da
metade do ano que vem, naturalmente menor,

principalmente a sérios problemas na
China.
O relatório indica ainda que enfim
haverá um mercado mais equilibrado
entre oferta e demanda e que as polpas

A safra mundial que vinha oscilando

origens China e Califórnia serão as que

entre 37 e 38 milhões de toneladas ano de

mais terão aumento de preço já que as

cliente que averiguem as posições de compra

fruta fresca, esse ano ficará em 33

perdas naquelas países são estimadas

para os próximos meses, nos permitindo

milhões

entre 55% e 10% respectivamente.

como já se sabe, após as duas grandes
últimas, então, recomendamos aos nossos

de

toneladas

devido

trabalhar na melhor oferta.

Boas expectativas para a nova safra de uva
Já não é novidade que o suco de uva
caiu no gosto do brasileiro; de acordo
com dados do Instituto Brasileiro do
Vinho, IBRAVIN, o aumento de volume de
uvas tintas híbridas americanas
processadas na safra 2011 em relação ao
ano anterior é de 30% chegando a
aproximadamente 533 milhões de quilos.
Nesse ritmo de consumo e produção
acelerados, estamos nos aproximando
de mais uma safra que começará em
janeiro de 2014 e tanto os produtores
quanto os processadores estão
animados esperando por uma boa safra.

NFC de laranja: novo na
linha!
Gostaríamos de informar que estamos em
posição de fornecer suco convencional NFC de
laranja, em tambores! Por favor, informe
interesse, considerando novamente que a
safra termina em dezembro, e ofertaremos!

Ficamos honradas em receber os
212 visitantes em nosso stand
durante os cinco dias da feira Anuga;
muito obrigada por nos prestigiarem!
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