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Suco NFC de laranja: produto
de qualidade é aqui

Começando a safra de tomate para
uso industrial

Nós gostaríamos de reforçar junto a
nossos clientes a qualidade do nosso suco
NFC de laranja que é congelado! Considere
que, no nosso caso, o produto é
pasteurizado uma vez na origem e
unicamente outra vez antes do envase no
destino, o que é completamente distinto do
produto refrigerado a granel que, por razões
de segurança, quando para exportação,
além de ser pasteurizado na origem e no
destino, sofre mais dois processos de
pasteurização, antes do embarque no navio
e no descarregamento no porto de destino,
conseqüentemente afeta o frescor buscado
pelos clientes desse produto.

Espera-se um aumento de
volume de tomate processado
pelas indústrias brasileiras a partir
de julho, o contrário de anos
anteriores quando o plantio
priorizava a colheita precoce em
maio e junho, o que pode resultar
em maiores perdas por excesso
de chuvas ou por mosca branca,
problema intensificado se não
respeitada a janela de vazio

Limão Tahiti: realmente o final
da safra
A safra de limão tahiti está realmente no
final aqui no Brasil e se está trabalhando
fortemente para produzir últimos volumes
com o último volume de fruta fresca ainda
disponível; para agosto, uma “safrinha” é
esperada em São Paulo na tentativa de
algum alívio para a demanda ainda muito
forte e não atendida, mesmo com preços
bastante altos, comparados aos históricos.

sanitário.
Com boas expectativas para a
safra brasileira de tomate
industrial, reforçamos nossa área
comercial para atender tanto ao
mercado industrial com polpa de
tomate 30/32 brix em tambor,
quanto o food service com bags in
box de 20 Kg ou 2 bags de 06 Kg
cada.

Novo produto – novo acordo comercial
A Itaueira (Melão Rei) e a
Atlântica Foods concluíram um
acordo comercial pelo qual e com
efetividade imediata, nossa
empresa para a representá-los
e x c l u s i v a m e n t e n a
comercialização dos sucos
produzidos na fábrica instalada no
Ceará. Nossa responsabilidade é
incrementar os volumes de venda
de suco de caju congelado integral
e sem conservantes para a próxima
safra que se inicia em agosto

Nós gostaríamos de agradecer as 155
empresas 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.

próximo, reforçando que o produto
Itaueira é reconhecido pela sua
qualidade.
A futuro buscaremos
desenvolver outros sucos não
concentrados como melão,
maracujá e melancia.
Estamos felizes em trabalhar
com mais uma empresa tão
tradicional e reconhecida no
mercado pela qualidade de seus
produtos e por sua seriedade na
condução dos negócios.

Que tal um suco com pedacinhos de fruta?
Além das polpas de maçã, pêra e pêssego 30/32 brix
que importamos com regularidade do Chile,
apresentamos ao Brasil um produto novo para esse
mercado dessas mesmas frutas: cubos 5mm x 5mm em
água envasados em bags assépticos e acondicionados
em tambores metálicos.
Cadastre-se para
receber o Newsletter
clicando em “Contato”
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Conheça mais
sobre a
Atlântica Foods

Esse está alinhado com as expectativas de clientes
que buscam produtos saudáveis e sem adição de
açúcar, dessa forma, as oportunidades de
desenvolvimento são inúmeras e servem para
aplicação, por exemplo, em iogurtes, néctares e sucos
para beber.

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

MERCADO INTERNO e IMPORTAÇÃO:
atlantica_002

atlantica_005

EXPORTAÇÃO:
atlantica_003

atlantica_006

CONTATO:

