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A Cidade Maravilhosa acaba de ser contemplada com a primeira franquia do Mixirica, rede de fast-food que oferece refeições balanceadas para
qualquer momento do dia. O empreendimento, localizado no Barra World Shopping, pretende atender aos cariocas com variadas opções de
alimentação saudável e equilibrada, uma tendência já consolidada no Rio de Janeiro.
À frente da franquia estão os sócios Roberto Carlos Oliveira e Lilian Costa Gurgel do Amaral, que estão satisfeitos com os resultados obtidos nos
primeiros dias após a inauguração e já possuem planos de expandir a marca na cidade. “No Rio de Janeiro faz calor o ano todo, e as pessoas têm
uma preferência natural por refeições mais leves. Hoje, não vemos mais aquele gosto por salgados ou almoços pesados, mas sim por sanduíches,
sucos, saladas, uma alimentação mais equilibrada”, explica Roberto.
Pensando no valor nutritivo e investindo no sabor como diferencial, o Mixirica busca suprir as necessidades alimentares de seus clientes em todas as
refeições do dia. Além de um cardápio dinâmico, a rede possui variados tipos de sucos naturais, saladas, salada de frutas, pizzas e sanduíches que
podem ser montados de acordo com o gosto do cliente.
O setor de alimentação fora do lar é hoje um dos maiores mercados em expansão. As exigências da vida moderna e as longas jornadas de trabalho
têm estimulado o brasileiro a tornar-se um adepto do fast-food. Ao mesmo tempo, existe uma tendência mundial que aponta para um maior consumo
de alimentos saudáveis, com maiores qualidades nutricionais e de prevenção de doenças e que atendam também às necessidades de praticidade e
rapidez.
Endereço do Mixirica – Barra World Shopping
Avenida Alfredo Balthazar da Silveira, 520 – loja 152, Mundo Árabe – Recreio dos Bandeirantes.
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