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Santa Helena reforça linha light/diet para a Convenção Anual
da ABAD
De 03/08/2011 as 11:46
Atualizada em

Sabores e Culinária

Dia dos Pais

A Santa Helena participará pela sétima vez da Convenção
Anual do Atacadista Distribuidor e Sweet Brasil International,
NavCity NC550

levando novidades aos visitantes. Para esta edição do evento,
que acontecerá entre 8 e 11 de agosto, em Recife (PE), a
empresa reforçará sua linha light/diet com seis novos

Fnac.com.br

produtos, além de apresentar três lançamentos na linha doce

10 x

R$ 33,90

tradicional.
As balas Paçoquita Diet e Frutto Diet, primeiras mastigáveis
do país sem adição de açúcar, serão as principais novidades
da empresa. Sem similares no mercado nacional, reproduzem
com fidelidade a textura e o padrão da bala mastigável com
açúcar. Ainda nesta categoria, há o Pé de Moleque Light, o
Doce de Amendoim Light, a Cocada Light e a nova
embalagem da Paçoquita Diet, todos sem açúcar.
No segmento de doces tradicionais, a Santa Helena lança o
Pralineto Tradicional e o Pralineto Chocolate, confeitos de
amendoim crocante com cobertura, e também o Gostinho da
Fazenda, doce de amendoim macio, tipo caseiro.
A Convenção Anual da ABAD é considerada o maior evento
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do setor na América Latina, e, neste ano, acontecerá no
Empetur (Centro de Eventos de Pernambuco), em Recife. A
Santa Helena ocupará um estande de 96m2, com uma
campanha institucional para reforçar seu novo conceito,
“Irresistível é viver bem”, que ressalta a importância e os
benefícios do amendoim para a saúde com foco nas inúmeras
vantagens que o qualificam como um alimento completo.
“A Convenção Anual da ABAD é uma importante vitrine para
apresentarmos as novidades aos nossos principais clientes. É
neste evento que estreitamos o relacionamento com o nosso
público-alvo e geramos grandes negócios. Neste ano, ainda
vamos aproveitar para reforçar o novo conceito da empresa”,
afirma João Lise, gerente de produto da Santa Helena.
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Linha Santa Helena Light

Publicidade:

· Bala Mastigável Paçoquita Diet: Esta é a versão sem açúcar

O Internet E
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da já famosa bala Paçoquita, que também foi a primeira bala
mastigável sabor paçoca do país.
· Bala Mastigável Frutto Diet: O irresistível sabor de iogurte de
frutas vermelhas na versão sem açúcar. Esta é a bala Frutto

Você pode tenta

Diet, que, junto com a Paçoquita Diet, são as únicas balas
mastigáveis sem adição de açúcar no mercado brasileiro.

Parece que você est
tentar se reconecta

· Pé de Moleque Light: Um dos mais tradicionais doces à base
de amendoim, este crocante é sem adição de açúcar e
colesterol, zero gordura trans e fonte de fibras. Chega ao

Aproveite a Promoção

mercado em embalagens individuais de 15g, em displays de

R$ 265,05

360g, com 24 unidades.
· Doce de Amendoim Light: Tradicional doce tipo caseiro
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também é sem adição de açúcar e colesterol, zero gordura
trans e fonte de fibras. É possível encontrá-lo em embalagens
individuais de 20g, em displays de 480g, com 24 unidades.

Na Loja: Clube do Lar você pode
comprar em 6 x R$ 49.67

Confira mais opções aqui!

· Cocada Light: Delicioso doce de coco sem açúcar
adicionado e fonte de fibras, encontrado em embalagens
individuais de 20g, em displays de 480g, com 24 unidades.
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· Paçoquita Diet: A consagrada Paçoquita Diet chega às
gôndolas com nova embalagem para sua versão rolha, em
displays de 102g, com seis unidades.

Pesquisador Ecompare

Se você ainda não encontrou nestes anúncios acima o
produto que busca, refine a sua pesquisa mais
especificamente na caixa abaixo, exemplo, TV philips
LCD plana 32 polegadas, após clique em Busca:

Doces Tradicionais
Busca

· Pralineto Tradicional e Chocolate: Lembra daquele
amendoim com casquinha que a vovó fazia antigamente?
Agora a Santa Helena leva este gostinho delicioso de infância
para todos os cantos do país, nas versões Tradicional e
Chocolate, em embalagens de 120g.
· Gostinho da Fazenda: Doce tipo caseiro com mais
amendoim e mais macio, feito para aqueles que apreciam um
doce de amendoim diferenciado. Pode ser encontrado em
pacotes de 300g, com 24 unidades.
Sobre a Santa Helena
A Santa Helena possui 69 anos de história e está sediada em
Ribeirão Preto (SP). Sua liderança de mercado deve-se, em
parte, ao máximo zelo com a matéria-prima utilizada em sua
produção.
Ribeirão Preto está situada em uma das regiões mais ricas do
país e onde se concentra a maior produção de açúcar, álcool,
suco de laranja e amendoim do Brasil. Desde 2001, a
empresa conta com uma Unidade de Beneficiamento de
Amendoim no vizinho município de Dumont, em uma área
construída de 18.000 m², sendo uma das mais modernas do
país.
A empresa detém o selo de qualidade Pró-Amendoim, da
ABICAB (Associação Brasileira das Indústrias de Chocolate,
Cacau, Amendoim, Balas e Derivados), que atesta a boa
procedência, o excelente armazenamento e a qualidade de
todos os produtos fabricados pela Santa Helena. As análises
são realizadas pela SGS do Brasil, empresa suíça de renome
internacional, contratada pela ABICAB para emitir a
certificação do Pró-Amendoim.
A história de sucesso da Santa Helena é permeada por
valores como perseverança e criatividade, e marcas como
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Paçoquita e Mendorato se firmaram no Brasil como sinônimos
de paçoca e amendoim tipo japonês, respectivamente.
31ª Convenção Anual do Atacadista Distribuidor e Sweet
Brasil International
Data: De 8 a 11 de agosto de 2011
Localização do estande: Rua D/E
Endereço: Empetur (Empresa de Turismo de Pernambuco)
Avenida Professor Andrade Bezerra s/n° – Salgadinho –
Olinda (PE)
Publicidade

Oferta da Hora: R$ 1399,00 ou em 12 x 116.58

Console Sony PlayStation 3 Slim c / 160 GB - Preto - c
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- Vá para a loja! - Pesquise outras ofertas!

Mais informações relacionadas:
» Sugestão de receita da Kibon: Mexican Vanilla Magnum
» Rosário Resto Lounge inaugura restaurante
» Vapza tem feijoada pronta para o tradicional sábado. O produto já vem com
ingredientes selecionados, 100% cozidos e em apenas alguns minutos é possível
saborear este prato tradicional brasileiro
» Clientes que frequentarem o restaurante no dia 12 de agosto ganharão
caderno de notas exclusivo. Clientes que frequentarem o restaurante no dia 12
de agosto ganharão caderno de notas exclusivo.
» Novo creme de aspargos aquece o inverno no restaurante Viena
» Yoki traz dicas de pratos para tornar o Dia dos Pais ainda mais especial.
Simples e deliciosas, as receitas prometem agradar a toda a família
» Restaurante Beograd servirá especialidades da Hungria para o almoço do Dia
dos Pais. Para celebrar a data e sair da rotina, uma ótima pedida é levar os pais
a um restaurante com um diferencial a mais, a sua culinária
» Picanha no réchaud no Dia dos Pais por conta do Bar Adventure. Promoção de
inauguração no Bar Adventure homenageia os pais!
» Lançamento do Tapas Week na Doural home & design
» Claude Troisgros ensina a dominar a cozinha com "As melhores receitas do
Que Marravilha!"
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