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Fi Awards 2008: 
11ª edição do “Oscar” da 

Indústria Alimentícia

Categoria Ingrediente
Luiz Madi

Presidente do ITAL

Dra. Suzana Lannes
Diretora de Publicações da SBCTA

Eduardo Monteiro
Presidente da ABEA

Márcia Fani
Editora da Revista Aditivos e Ingredientes

C. Nogueira
Diretor da Revista Fi

Milton Fonseca
Gerente de P&D da Sadia

Silvia Lombardi
Gerente de P&D da J.Macedo

Yasumi Ozawa Kimura
Gerente de P&D da Yakult

Ivete Torrezan
Gerente de Produtos da Vigor

Jorge Mattar
Ger. Proc. I&R  da Nestlé

Categoria Produto
Luiz Madi

Presidente do ITAL

Dra.Suzana Lannes
Dir. de Publicações da SBCTA

Eduardo Monteiro
Presidente da ABEA

Márcia Fani
Editora da Revista Aditivos e Ingredientes

C. Nogueira
Diretor da Revista Fi

Marina Fernandes
Marketing Manager da Purac

Hugo Magalhães
Market Development Technologist da Purac

Suzan Nessaif
Engenheira de Alimentos da CNI

Rafael Ferraresi
Gerente Técnico Representante 

   da Kemin do Brasil

Comitê Julgador do Fi Awards 

De reconhecimento consagrado, o Fi Awards destaca, internacionalmente, as empresas 
que investem em tecnologia e pesquisa para o desenvolvimento de novos produtos, além 

de promover a integração entre a indústria de ingredientes e a de alimentos.
Na 11ª edição do prêmio, concorreram mais de 25 empresas, nas duas categorias, com 

produtos e ingredientes alimentícios realmente inovadores.
Os vencedores de cada categoria serão revelados no dia 03 de junho durante a festa de 

abertura da Fi South America 2008.

Categoria ProdutoCategoria Ingrediente
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GRINDAMYL POWERFRESH
Grindamyl PowerFresh é uma enzima desenvolvida 

visando extensão de vida útil em maciez de produtos 
panifi cados com uso da exclusiva tecnologia G4, uma mal-
totetraose que corta a amilopectina em quatro moléculas 
de glucose durante o forneamento, aumentando a maciez e 
reduzindo a retrogradação do amido e, conseqüentemente, 
o esfarelamento do produto fi nal. O grande diferencial desta 
enzima é que sua tecnologia permite ampliar a fl exibilidade 
dos pães sem o rompimento dos mesmos. A aplicação da 
Grindamyl PowerFresh permite ao consumidor dobrar as 
fatias de um pão de forma sem as mesmas se romperem. 
Isso signifi ca maior resiliência e menor esfarelamento de 
produtos panifi cados, além de maior retenção de umidade, 
mantendo o frescor e a qualidade dos pães por mais tem-
po. As demais enzimas disponíveis no mercado cortam a 
amilopectina em duas moléculas de glucose, aumentando a 
possibilidade de retrogradação do amido com conseqüente 
comprometimento da vida útil do produto fi nal.

A exclusiva tecnologia G4, na qual se baseia a linha 
Grindamyl PowerFresh, é empregada na fabricação de 
pães industrializados em geral, além de tortilhas (com o 
nome comercial de Grindamyl PowerFlex) e bolos (com o 
nome comercial de Grindamyl PowerSoft). 

Grindamyl PowerFresh está disponível em toda Amé-
rica Latina. 

     

VELCORIN
Velcorin é um produto químico utilizado para a esterili-

zação de bebidas com pH entre 2 e 4. Após algumas horas 
de reação (de 2 a 7 horas), o mesmo não está mais presente 
na bebida, a qual poderá ser consumida sem nenhum risco 
à saúde. Velcorin também age sobre possíveis contami-
nantes que possam estar presentes na embalagem fi nal. 
Velcorin não afeta o sabor, odor e a cor do produto fi nal, 
ou seja, age esterilizando a bebida sem comprometer as 
características físico-químicas e sensórias da mesma.

Atualmente, o Velcorin está em fase de testes industriais 
no Brasil. O produto já é utilizado em outros países em be-
bidas não-alcoólicas carbonatadas ou não, sucos de frutas, 
néctares, chás, isotônicos, águas saborizadas e outras. 

Velcorin é fabricado pela Lanxess Deutschland GmbH, 
 empresa oriunda da Bayer, com sede na Alemanha. Desta forma, 
toda a América Latina será abastecida via Alema nha, assim como 

Ingrediente alimentício mais inovador
já são abastecidos os países membros da União Européia, Euro-
pa, Ásia, África e Estados Unidos. A Lanxess possui fábricas e 
laboratórios no Brasil, onde o Velcorin já está sendo armazenado, 
na cidade de Barueri, SP. A Döhler América Latina é a empresa 
responsável por toda a representação técnica do Velcorin para a 
América do Sul, sendo exclusiva para o Brasil. 

GEL-SLICE
Gel-Slice tem a funcionalidade técnica de possibilitar 

a produção de um molho em estado sólido, que tenha boa 
fatiabilidade, fácil derretimento e mantenha as caracte-
rísticas sensoriais do produto. Gel-Slice combina as 
características sensoriais de um molho tradicional com a 
conveniência das fatias e das pequenas porções. O molho 
produzido com Gel-Slice é termorreversível. Derrete 
facilmente em contato com a temperatura do corpo ou 
com a temperatura dos alimentos cozidos. Não perde suas 
propriedades em temperatura de congelamento, podendo 
ser altamente recomendado para dar maior praticidade 
em produtos foodservice. É um produto natural, de baixa 
caloria e ausência de gordura. Gel-Slice é indicado para o 
preparo de molhos em geral na forma sólida, agregando 
maior conveniência aos disponíveis no mercado. 

Gel-Slice é fabricado pela Gelita do Brasil em suas fi -
liais brasileiras. Como ocorre com outros tipos de gelatinas 
fabricadas pela empresa, não há sazonalidades.

RTE-ICE
RTE-ICE possui a funcionalidade técnica de promover 

uma cobertura (que pode conter suco de frutas) com textura 
de gelatina para picolés extrusados, base leite e base água. 
É uma cobertura termorreversível, de fácil processamen-
to, que gelifi ca em menos de um minuto à temperatura 
ambiente, promovendo uma cobertura de superfície lisa. 
Pode ser utilizado com vários sabores de frutas. Esta co-
bertura proporciona aos picolés um brilho característico da 
sobremesa de gelatina. É um produto pouco calórico, sem 
gordura. Acompanhando a tendência de novas texturas, 
RTE-ICE agrega ao sorvete extrusado a atratividade da 
sobremesa de gelatina, combinando a maciez da cobertura 
de gelatina com a textura do picolé, sem desestruturá-lo, 
além de retardar o derretimento do picolé. 

RTE-ICE é fabricado pela Gelita do Brasil em suas fi -
liais brasileiras. Como ocorre com outros tipos de gelatinas 
fabricadas pela empresa, não há sazonalidades.
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FORTIUM
Fortium é composto por extrato de alecrim com baixa 

intensidade de sabor e odor, solúvel em óleo, misturado 
com os isômeros de tocoferol (alfa, beta, gama e delta). 

Um dos principais problemas na conservação dos 
alimentos com alto conteúdo de gordura (animal ou ve-
getal) é o desencadeamento do processo oxidativo, que 
resulta na produção de odores e sabores desagradáveis, 
tornando os alimentos inadequados para o consumo. Para 
auxiliar nesse processo de conservação, a Kemin estudou 
a interação do extrato e dos tocoferóis para desenvolver 
um produto versátil e efetivo. O resultado foi o extrato de 
alecrim, contendo moléculas com atividade antioxidante, 
que previnem a oxidação de ácidos graxos. Os isômeros 
do tocoferol também possuem ótimas propriedades an-
tioxidantes, principalmente os isômeros delta, gama e 
beta. Fortium é desodorizado, não alterando o sabor ou o 
odor fi nal do produto. Além disso, não reage com outros 
ingredientes da fórmula e não possui limite máximo de 
adição permitido.

Existem quatro mercados potenciais para o Fortium: 
produtos cárneos/embutidos, óleos e gorduras animais e 
vegetais, maioneses, cereais, nozes e castanhas.

Fortium está disponível em todos os países da América 
do Sul. 

SHIELD
Shield CA é um conservante líquido para uso em panifi -

cação, substituto do propionato de cálcio em pó. É compos-
to por ácido propiônico e hidróxido de cálcio. Por ser um 
produto líquido, solúvel em água, e de fácil manuseio, se 
homogeneiza na massa mais rapidamente, não formando 
pontos de acúmulo como o conservante em pó. 

Os conservantes líquidos têm a vantagem de não 
formarem poeira. Além disso, favorecem uma melhor 
homogeneização nas misturas alimentícias, já que se 
misturam mais facilmente que o pó. Podem ser adicio-
na dos ao sistema por uma bomba dosadora, reduzindo 
as chances de erros de pesagem ou esquecimento da 
adição do ingrediente. Por ter um pH mais ácido, não 
influencia de forma negativa a fermentação da leve-
dura, podendo acelerar a fermentação de algumas 
formulações. 

Shield CA resulta em um pão mais saboroso, com melhor 
textura e homogeneidade do miolo, com um tempo de vida 
útil igual ou superior do que o oferecido pelo produto na 
versão em pó (propionato de cálcio).

Shield CA está disponível em todos os países da 
 América do Sul. 

SLENDESTA
Slendesta é composto por extrato de batata padroni-

zado e por celulose microcristalina. 
A Proteinase Inhibitor II (PI2), extraída da batata, 

foi descoberta pelos cientistas da Kemin para ajudar a 
estimular naturalmente a liberação do hormônio gás-
trico CCK, que envia sinais do aparelho digestivo ao 
cérebro para iniciar a digestão, provocando também, 
a sensação de saciedade. A Kemin desenvolveu um 
exclusivo método analítico para extrair o ingrediente 
e comercializá-lo, a fim de proporcionar uma forma 
conveniente ao consumidor, que poderá ingeri-lo em 
cápsulas, soft gel, em alimentos, bebidas, entre outros. 
Slendesta é retirado de batatas frescas (20.000kg de 
batatas cruas resultam em aproximadamente 2kg do 
ingrediente ativo) e pode ser adicionado à composição 
de diversos produtos, uma vez que não reage com ou-
tros ingredientes, ou ser utilizado como um produto à 
parte, auxiliando no processo de emagrecimento. Quinze 
testes clínicos diferentes realizados em humanos com-
provam a total segurança, estabilidade e efetividade 
do Slendesta.

Existem cinco mercados potenciais para o Slendes-
ta: alimentação funcional, suplementos alimentares e 
vitamínicos, indústria farmacêutica, indústria de ma-
nipulação e indústria alimentícia. 

O produto está disponível no Caribe e em todos os 
países das Américas Central e do Sul.

DIET MAX
A proteína vegetal taumatina é extraída da fruta 

Katemfre (Thaumatococcus Daniellii) e consiste na 
substância natural mais doce, com dulçor médio três mil 
vezes superior ao da sacarose (até 10 mil). Possui ótimo 
perfi l de sabor doce, potencializa o açúcar, os demais 
adoçantes e diversos aromas (cítricos, chocolate, etc.). 
Apresenta extrema capacidade em mascarar sabores 
residuais desagradáveis (como soja, vitaminas, minerais 
e demais adoçantes). É efetiva mesmo ao nível de menos 
de 1 ppm. DietMax ™ é o primeiro adoçante à base de 
proteína estável a elevadas temperaturas (UHT e for-
neamento) e a baixo pH (2 a 8), devido ao seu elevado 
peso molecular e oito pontes di-sulfeto naturalmente 
presentes na molécula.

A taumatina é utilizada em diversos países nas mistu-
ras em pó, chocolate, goma de mascar, balas, bolos, pro-
dutos à base de soja, barrinhas nutricionais, sobremesas, 
bebidas (refrigerantes, sucos, águas aromatizadas, etc.), 
doces em geral, produtos lácteos, caldos de carne, enxa-
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güatórios bucais, forneados, produtos sem açúcar em 
geral, entre outros.

No Brasil, já é aplicada em chocolate zero açúcar ado-
çado 100% naturalmente, doces diet (cocada, goiabada, 
pé-de-moleque, paçoca), barrinhas nutricionais, bolos, 
bebidas (refrigerantes, sucos), alimentos e bebidas à base 
de soja, aromas, gelatinas, adoçantes de mesa dietéticos 
e gomas de mascar. 

A Nutramax mantém estoque local da taumatina Diet-
Max ™ no Brasil, como distribuidor exclusivo do produto. 
A empresa está habilitada também para suprir o mercado 
latino americano.

PANZYN CAKE
Panzyn cake é uma amilase bacteriana (enzima) que pos-

sui ação de aumentar a maciez em bolos, devido ao seu pH de 
atuação e sua termoestabilidade intermediária. Ao contrário 
da amilase bacteriana maltogênica, age no pH de bolos, um 
pH entre neutro e básico, devido a fermentação química; é 
inativada no forno, não deixando o miolo frágil. 

Por aumentar a vida de prateleira dos bolos, diminui 
o retorno de mercadoria para a indústria, minimizando 
perdas de produtos e reduzindo os custos de logística. 
Além disso, possibilita ampliar a cobertura de mercado, 
aumentando a área de abrangência de venda, devido ao 
maior shelf life. 

Panzyn cake é indicado para uso em bolos industriais, 
pré-misturas para bolos produzidas por indústrias de 

melhoradores e moinhos e 
comercializados para donas de 
casas em supermercados. 

Panzyn cake está disponível 
na Prozyn e em todos os repre-
sentantes e distribuidores do 
Brasil e da América do Sul.

PURACAL ACT
Puracal ACT é uma mescla balanceada de sais de 

cálcio para aplicação em snacks, sem alterar o sabor. 
O produto é ideal para redução de acrilamida em 
alimentos, uma vez que, além de combater este carci-
nogênio potencial, também melhora as características 
sensoriais dos produtos finais. De fácil processamento 
e boa solubilidade, apresenta vários benefícios sen-
soriais e saudáveis para os produtos finais. Batatas 
chips tratadas com Puracal ACT, além de apresenta-
rem ótima crocância e melhor coloração, tornam-se 

snacks muito mais saudáveis, com menores níveis de 
acrilamida por porção. 

Puracal ACT está disponível em todo o mundo e pode 
ser solicitado através dos escritórios da Purac no Brasil, 
Argentina, Estados Unidos, Espanha, Holanda, Japão e 
outros. Para atender a América Latina, a Purac mantém 
estoque local na fábrica do Rio de Janeiro. 

PURACAL QSTABLE
Puracal QStable é uma fonte estabilizada para 

leite de soja. De fácil processamento, é capaz de 
substituir todo sistema estabilizante que a bebida 
original de soja possui. Confere estabilidade e vis-
cosidade ao leite de soja com os benefícios do cálcio. 
Puracal QStable é oferecido ao mercado em dife-
rentes concentrações, podendo conferir ao produto 
final diferentes concentrações de cálcio: de 80 a 140 
ppm. Assim, dependendo de qual Puracal QStable o 
fabricante de leite de soja optar, seu produto poderá 
atingir diferentes níveis de fortificação, tais como: 
fonte de cálcio, tanto cálcio quanto leite, mais cálcio 
que leite. 

Puracal QStable está disponível em todo mundo e 
pode ser solicitado através dos escritórios da Purac no 
Brasil, Argentina, Estados Unidos, Espanha, Holanda, 
Japão e outros. Para atender a América Latina, a Purac 
mantém estoque local na fábrica do Rio de Janeiro. 

INNOSTAB 8510 BP
Innostab 8510 BP é um estabilizante à base de 

fibra de soja, polissacarídeo solúvel em água, que 
promove a estabilização da proteína de soja ou láctea 
em pH ácido (abaixo de 3,8). É estável ao calor, ácidos 
e sais, e possui alta capacidade de formar filme e forte 
propriedade adesiva. Innostab 8510 BP é carregado 
negativamente, sendo atraído pelas cargas positivas 
da proteína. A fibra ao ser hidratada forma um filme 
protetor nas partículas de proteínas por afinidade 
de cargas, estabilizando o sistema por leve repulsão 
elétrica. Como possui alta afinidade pela água, sendo 
também elaborado para evitar a formação de grumos 
no preparo industrial de bebidas, o processo produtivo 
é facilitado para elaboração de bebidas de soja e lácteas 
acidificadas. Innostab 8510 BP tem como principais 
aplicações bebidas de soja, bebidas em pó à base de 
soja e bebidas lácteas acidificadas.

Innostab 8510 BP está disponível em toda a América 
Latina.
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GRANULADO DE AMENDOIM 
O granulado de amendoim Dori é um produto com sabor 

original do amendoim, sem qualquer adição de aroma sinté-
tico. É elaborado com açúcar, gordura vegetal hidrogenada, 
farinha de amendoim parcialmente desengordurada, amido 
de milho, estabilizantes (lecitina de soja e monoglicerídeos 
de ácidos graxos), antiumectante, sal e conservante (sorbato 
de potássio), e fabricado utilizando a tecnologia de fabricação 
de granulados de chocolate, tipo macio. O produto oferece 
às padarias e confeitarias mais diversidade na escolha dos 
ingredientes de seus doces e é um item adicional para as sor-
veterias self service que oferecem confeitos como cobertura 
para os sorvetes de massa. Atende também os profi ssionais 

e empresas do setor de festas e 
eventos, bem como as donas de 
casa. 

O granulado de amendoim 
Dori será comercializado em 
toda a América Latina. 

TAEQ
O ovo de chocolate ao leite Taeq combina três ingredientes: 

maltitol, inulina e colágeno, para substituir totalmente o açúcar 
e parcialmente a gordura. O resultado é um chocolate com 25% 
menos calorias, mas com sabor e textura de um chocolate ao 
leite tradicional. Os ingredientes chaves, inulina e colágeno, 
além da função tecnológica, agregam ao produto benefícios 
reconhecidos à saúde. De formulação exclusiva, contém ainda 
como ingredientes liquor de cacau, manteiga de cacau, leite 
em pó integral, soro de leite em pó, leite em pó desnatado, 
estabilizantes (lecitina de soja e éster de poliglicerol de ácido 
ricinoléico) e aromatizante. 

A marca Taeq tem como 
proposta transmitir o conceito 
de bem-estar, de vida saudável 
e equilibrada. Assim, o ovo de 
chocolate ao leite Taeq tem 
como objetivo oferecer uma 
opção mais saudável para 
quem se preocupa com a in-
gestão de açúcares e calorias. 

O ovo de chocolate ao leite 
Taeq é comercializado exclusi-
vamente no Brasil.

Produto alimentício mais inovador

CHÁ VERDE MAGRO
O chá verde Magro é um chá em pó para preparo instan-

tâneo com água gelada ou fervente. Conserva os benefícios do 
chá verde in natura, com alto teor de catequinas, polifenóis, 
antioxidantes e vitamina C. É elaborado com chá verde em 
pó (Camellia Sinensis), maltodextrina, polpa desidratada de 
fruta, antioxidante (ácido ascórbico - vitamina C), acidulante 
(ácido cítrico), edulcorantes artifi ciais (ciclamato de sódio, 
aspartame e sacarina sódica), regulador de acidez (citrato de 
sódio), aroma idêntico ao natural (limão ou pêssego), antiu-

mectante (fosfato tricálcico) 
e estabilizantes (carboxime-
tilcelulose e goma xantana).

O chá verde Magro será 
comercializado nos países 
do Mercosul.

N. NAKAGAWA 
DAILY FOODS

A mistura pronta para tempurá – Daily Foods é uma 
maneira saborosa de degustar legumes sem perder as suas 
característica quanto a textura e sabor. É elaborada com 
farinha de trigo, amido modifi cado, fécula de batata, semo-

lina de trigo, ovo integral em pó e sal. É 
um produto de preparo simples, basta 
adicionar água à mistura, utilizando para 
empanar qualquer produto desejado. 

O produto está disponível na re-
gião Norte do Paraná, Santa Catari-
na e São Paulo, bem como em países 
do Mercosul e outros. 

OLIGOSOY
Oligosoy Functional Vittafood é um produto que alia 

os benefícios da proteína de soja com a fi nalidade fun-
cional probiótica dos frutooligossacarídeos e nutrientes 
antioxidantes. É formulado com proteína concentrada 
de soja, desengordurada, proteína isolada de soja, fru-
tooligossacarídeos (FOS), mix de vitaminas e minerais 
antioxidantes (vitamina C e E, magnésio, cromo, selênio), 
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e coloração do produto fi nal. A massa 
é preparada com farinha de trigo com 
propriedades reológicas específi cas 
e aditivos para conferir maciez, sem 
sacrifi car a crocância. 

A pizza para microondas Sadia 
tem distribuição nacional.

FROZEN MOUSSE
Linha de mousses congelados, prontos para consumo, 

apresentados em pote familiar, nos sabores chocolate com 
raspa de chocolate, chocolate com coco e maracujá com calda 
de maracujá. Podem ser consumidos congelados ou resfriados, 
oferecendo texturas diferenciadas, em substituição ao sorvete 
ou na complementação de outras sobremesas. Contém como 
ingredientes água, açúcar, margarina, leite em pó, gordura 
vegetal hidrogenada, soro de leite, gelatina, amido modifi cado, 
xarope de glicose, emulsifi cante (mono e diglicerídeos de ácidos 
graxos) e, conforme o sabor, polpa de maracujá, espessante 
(pectina), acidulante (ácido cítrico), regulador de acidez (citrato 
de sódio), conservante (sorbato de potássio), agente de fi rmeza 

(lactato de cálcio), chocolate meio amar-
go, chocolate em pó, coco ralado 
e cacau em pó. 

Frozen mousse tem distribui-
ção nacional.

LINGÜIÇA SEM CUBOS DE GORDURA
A lingüiça sem cubos de gordura é uma lingüiça mista cozida 

e defumada que, apesar de não ter os cubos de gordura, mantém 
a suculência e o sabor de uma lingüiça defumada. Contém redu-
ção de 36% de gordura quando comparada a outra lingüiça mista 
cozida e defumada da Sadia. É elaborada com carne suína, carne 
de frango, carne mecanicamente separada de frango, gordura 
suína, água, proteína texturizada de soja, sal, açúcar, leite em pó, 
proteína isolada de soja, pimentas calabresa e preta, regulador 
de acidez (lactato de sódio), estabilizantes (tripolifosfato de sódio 

e polifosfato de sódio), realçador de sabor 
(glutamato monossódico), aromas de 
fumaça e natural, corantes (caramelo IV, 
vermelho de beterraba e carmim cocho-
nilha), antioxidante (eritorbato de sódio) e 
conservantes (nitrato de sódio e nitrito de 
sódio). Não contém glúten. 

A lingüiça sem cubos de gordura 
Sadia tem distribuição nacional.

corantes naturais, edulcorante e sucralose. Além da sua 
fi nalidade funcional prebiótica e fatores antioxidantes, 
o produto é isento de lactose e açúcares, de alto teor de 
fi bras, sem gordura, e fonte de isofl avonas. 

É apresentado em seis sabores (chocolate, 
baunilha, banana, maçã com banana, mousse de 
limão e mousse de morango) e pode ser consu-
mido com água, leite ou outro tipo de bebida. 

Ol igosoy  Funct iona l  Vi t ta food 
será comercializado em toda  América 
 Latina.

AJOS
Ajos é um alimento à base de soja com 0% de colesterol, 0% 

de lactose e 0% de gordura. Apresenta um composto incorporado 
na soja, denominado isofl avonas, que reduz o risco de incidências 
de diversas doenças, como câncer, colesterol, cardiovasculares 
e osteoporose. Além disso, reduz tensão pré-menstrual e do 
climatério (menopausa). É uma alternativa saudável para o 
organismo com proteínas de soja, de alta qualidade, vitaminas, 
bem como cálcio e ferro. Estas vitaminas são antioxidantes 
que ajudam a proteger o sistema imunológico e são essenciais 
para o funcionamento do metabolismo. Os minerais possuem 
papel essencial como reguladores orgânicos que controlam 
os impulsos nervosos, atividade muscular e, também, como 
componentes reguladores de muitas enzimas. 

Ajos é elaborado com extrato de soja, polpa de fruta 
desidratada (1%), estabilizante (pectina), acidulante (ácido 
cítrico), aromatizante, antiumectante (fosfato tricálcico), 

corante inorgânico (dióxido de titâ-
nio), edulcorantes artifi ciais (aspar-
tame 24mg/100ml e acessulfame K 
3,5mg/100ml), ferro, vitamina A, 
vitamina C, polidextrose e corantes 
naturais. 

Ajos está disponível na rede Car-
refour e em grandes redes de super-
mercados das Capitais e interior. 

PIZZA PARA MICROONDAS 
Disponível nos sabores calabresa e frango com requei-

jão, a pizza para microondas é um produto industrializado 
e congelado que mantém as características de massa e 
recheio da pizza preparada em forno à lenha após aqueci-
mento em forno de microondas. Tanto a cobertura quanto 
a massa foram especialmente formuladas para suportar os 
processos de congelamento e o preparo em forno de micro-
ondas, garantindo as características de crocância, maciez 

e coloração do produto fi nal. A massa 
é preparada com farinha de trigo com 
propriedades reológicas específi cas 
e aditivos para conferir maciez, sem 
sacrifi car a crocância. 

de sódio), conservante (sorbato de potássio), agente de fi rmeza 
(lactato de cálcio), chocolate meio amar-

go, chocolate em pó, coco ralado 
e cacau em pó. 

ção nacional.
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