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ABRASEL SP E MASTRAN BUSINESS FAIRS PROMOVEM 
FEIRA QUE IRÁ REUNIR OS PRINCIPAIS REPRESENTANTES 
DO MERCADO COMPOSTO POR MAIS DE 1,4 MILHÃO DE 
ESTABELECIMENTOS NO PAÍS

Os preparativos para a Abrasel SP Food 
Service Show 2012 – 1ª Feira Internacional 
de Equipamentos, Produtos e Serviços 
para Alimentação Fora do Lar, estão a 
todo vapor. A feira mais esperada do ano 
acontece de 23 a 26 de abril de 2012, no 
coração verde de São Paulo, na Bienal do 
Ibirapuera.

A feira foi criada estrategicamente para 
suprir a carência de abastecimento do 
setor de bares e restaurantes do Brasil, 
após os quatro meses de grande consumo 
que envolvem Natal, Réveillon, férias, 
verão, Carnaval e Páscoa, período em 

que o mercado tem a necessidade de se 
reabastecer e se preparar para o primeiro 
semestre do ano.  

Durante os quatro dias do evento, a 
Abrasel SP Food Service Show reunirá 
as mais expressivas empresas voltadas 
para a alimentação fora do lar, como 
grandes fornecedores da indústria de 
alimentos e bebidas; de equipamentos 
para cozinhas profissionais; equipamentos 
e acessórios para sorveterias e 
confeitarias; equipamentos e acessórios 
para panificação; refrigeração comercial; 
produtos de higiene e limpeza profissional; 

automação comercial; móveis e decoração; 
automóveis utilitários; motocicletas; 
equipamentos para delivery; uniformes; 
embalagens; logística; produtos especiais 
para gastronomia; gás; EPIs; e de empresas 
de serviços, como consultorias; entre 
outras.

Essas empresas serão responsáveis por 
uma das maiores vitrines para profissionais 
oriundos de restaurantes, confeitarias, 
padarias, bares, botecos, lanchonetes, 
pizzarias, refeições coletivas, hotéis e 
motéis, pousadas e flats, sorveterias, 
confeitarias, franquias, catering, unidades 
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de alimentação em hospitais e clínicas, 
lojas de conveniência e fast-food. Os 
visitantes conhecerão lançamentos, 
novas tecnologias e produtos para sua 
área de atuação e fornecedores desses 

operadores, em um ambiente 
totalmente preparado para trocas 
de experiências e realização 
de negócios do segmento de 
foodservice.

A feira também oferecerá shows e 
eventos paralelos proporcionados 
pela ABAGA – Associação 
Brasileira de Alta Gastronomia, 
responsável pela Arena de Shows.

A realização do evento é da 
Abrasel SP, com promoção e 
organização da Mastran Business 
Fairs.

SOBRE A MASTRAN BUSINESS 
FAIRS 

A Mastran Business Fairs é 
uma empresa de consultoria, 
planejamento e promoção de 
feiras de negócios e congressos.

A empresa atua nos mais variados 
setores da economia, como TV 

por assinatura, broadcasting, segurança, 
construção, embalagens, farmacêutica, 
cosmética, química, tecnologia industrial, 
hospitalidade, turismo, esportes, 

alimentação, franchising, saúde, entre 
outros.

A Mastran vem construindo uma história 
de sucesso calcada numa ampla visão de 
negócios e em seu know-how nas áreas 
comercial, de planejamento, marketing e 
comunicação adquirido nas maiores e mais 
importantes feiras e congressos do País. 

A empresa desenvolve ainda projetos 
customizados para entidades associativas 
e adaptação de feiras internacionais 
para o mercado brasileiro e latino-
americano, criando parcerias estratégicas 
internacionais de longo prazo.

Com expertise de duas décadas dedicadas 
ao setor de feiras de negócios, seu principal 
executivo, Marco Antonio Mastrandonakis, 
criou e desenvolveu diversas feiras 
internacionais que geraram com suas 
realizações excelente repercussão e 
impacto nos negócios da América Latina.

O executivo foi eleito em 2010 vice-
presidente do Conselho de Administração 
da Ubrafe – Associação Brasileira dos 
Promotores de Feiras e Eventos, cargo que 
exerce na defesa do setor e no estímulo 
constante ao seu desenvolvimento.

MARCO ANTONIO MASTRANDONAKIS
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Concursos da ABAGA
CONCURSOS IRÃO REUNIR EM EVENTO EXCLUSIVO CHEFS, PROFISSIONAIS, 
ESTUDANTES E DOCENTES DE GASTRONOMIA, ALÉM DE GRANDES CONFEITEIROS 
DE TODO O PAÍS

Em uma iniciativa inédita, a Abaga – 
Associação Brasileira de Alta Gastronomia 
promove três grandes eventos na feira 
Abrasel SP Food Service Show 2012, que 
acontece de 23 a 26 de abril, na Bienal do 
Ibirapuera. Os concursos são voltados para 
a gastronomia internacional, sendo dois 
deles da WACS – World Association Chefs 
Society e um da Academy Bocuse d’Or.

A Abaga é a única instituição no Brasil 
credenciada a realizar as principais 
competições profissionais de gastronomia 
do mundo. Por isso, será responsável por 
toda a arena de shows da feira.

“A escolha por participar dessa feira se 
deve à grande confiança desenvolvida 
ao longo de muitos anos entre as duas 
associações (Abaga e Abrasel), além do 
foco do evento e do sucesso de público e 
mídia que certamente iremos compartilhar”, 
comenta João Leme, presidente da Abaga.

Os concursos que a Abaga irá realizar na 
feira são o Global Chefs Challenge e o Hans 
Bueschkens Memorial Trophy, da WACS, 
e a Coupe du Monde de la Pâtisserie, da 
Academy Bocuse d’Or. “Esta confiança que 
temos das organizações internacionais 
se deve ao fato de sempre executarmos 
nosso trabalho em parceria com pessoas 
sérias e em eventos de destaque, por sua 
organização e visibilidade”, afirma Leme.

No dia 24, será promovido o Hans 
Bueschkens Memorial Trophy, uma 
competição em que estudantes de 
gastronomia terão quatro horas para 
preparar três pratos (entrada, prato principal 
e sobremesa), sendo que todos devem ser 
harmonizados com bebidas.  

Já a esperadíssima etapa Brasil da 
Coupe du Monde de la Pâtisserie, um 

dos espetáculos mais esperados do 
admirável mundo das confeitarias, realizado 
bienalmente, acontecerá no dia 25 de 
abril, diante do corpo de jurados e da 
plateia, que normalmente é formada por 
torcidas organizadas vibrando por seus 
representantes.

Para esse concurso, as equipes deverão ser 
compostas de três integrantes, sendo um 
líder, um chef de confeitaria e um ajudante, 
os quais terão 10 horas para fazer uma 
escultura de chocolate, uma de açúcar, 
entre outras.

E para finalizar o circuito de eventos, no 

dia 26 acontece o Global Chefs Challenge, 
competição na qual seis chefs disputarão 
a medalha de ouro durante um período 
de 6 horas e 45 minutos, em que terão de 
preparar cinco pratos, cada um deles para 
um júri selecionado.

Todos os candidatos recebem um 
certificado de participação. Os primeiros, 
segundos e terceiros lugares recebem 
medalhas de ouro, prata e bronze, 
respectivamente.

A realização da Abrasel SP Food Service 
Show 2012 é da Abrasel SP, com promoção 
e organização da Mastran Business Fairs.
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No mercado moveleiro desde 1990, a Aramuni Mobile é especializada na fabricação 
de mobiliários para hotéis, bares, restaurantes e similares e utiliza o aço como principal 
matéria-prima, proporcionando ao produto resistência e durabilidade.

A linha HBR (hotéis, bares e restaurantes) atende plenamente às especificações de cada 
projeto, oferecendo excelente custo-benefício à crescente demanda.

Na feira, a Aramuni pretende divulgar a marca e seus produtos, além de gerar novos 
negócios no estado de São Paulo e regiões.  A empresa aproveita a oportunidade para 
lançar uma linha de alumínio com fibra sintética para ser utilizada na área externa de hotéis, 
bares e restaurantes.

A direção da empresa garante que vale a pena uma visita ao estande da Aramuni Mobile, 
pois seu ambiente ficará muito mais aconchegante e com design diferenciado.

ARAMUNI MOBILE

ARAMUNI MOBILE
www.aramunimobile.com.br
(31) 3241-1911

Fundada em 1991 por Antonio Carlos Tropea, a Azamtropex Importação e Exportação 
atua no setor de importação e comércio de utensílios domésticos. Há 21 anos, a empresa 
representa a fábrica alemã Börner, mundialmente conhecida pela qualidade e inovação de 
seus produtos. São cortadores, raladores, descascadores e decoradores de legumes com 
lâminas de aço cirúrgico alemãs de excelente qualidade, que possibilitam cortar legumes 
ou frutas com perfeição e em curto período. Também são comercializadas panelas e 
frigideiras de titânio de última geração, 100% anti-aderentes e atóxicas, que não necessitam 
da utilização de óleo, o que as tornam ideais para dietas e redução de colesterol.

O empresário afirma que espera um crescimento de 10% nas vendas para este ano. 
“Esperamos esse aumento porque nosso índice de satisfação é de 100%. Quem compra, 
recomenda e adquire novos produtos”, afirma. Ele convida a todos para visitar o evento. 
“Visitem nosso estande na Abrasel, estaremos demonstrando nossos produtos e 
apresentando novidades, dentre elas o cortador V5, lançamento da Börner”, conclui.

BÖRNER

BÖRNER
tropea@terra.com.br
(51) 3226-3959 / (51) 8146-9159
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Fundada em 1993, a Bralyx é fornecedora de 
equipamentos para a indústria alimentícia, 
bem como equipamentos para a produção de 
massa fresca da italiana La Monferrina. Seus 
diferenciais estão no atendimento ininterrupto 
pré e pós-vendas, com orientação técnica 
na área de processos, tudo para garantir aos 
empresários uma padronização dos alimentos, 
economia e aumento de produtividade e 
rentabilidade.

Graças à qualidade e à flexibilidade, como 
o atendimento de necessidades específicas 
para cada cliente, as máquinas da Bralyx estão 
presentes em mais de 29 países e, no ano 
de 2011, a empresa conquistou a certificação 
Europeia concedida pela certificadora TÜV 
Rheiland, que indica que o produto cumpre as 
exigências das diretivas europeias relevantes.

Na Abrasel, a Bralyx pretende mostrar as 
vantagens de produzir salgadinhos, docinhos 
e massas frescas com um equipamento compacto e de alta produção. Apresentam ainda 
a NINA cilindro, que acopla grupos para a produção de ravióli, talharim, nhoque, lasanha e 
massas extrusadas, além de formadoras e recheadoras, masseiras e empanadeiras para a 
produção de coxinhas e salgados com ou sem recheio.

BRALYX

BRALYX
www.bralyx.com.br / bralyx@bralyx.com.br
(11) 5072-2099

Proveniente de fazendas certificadas, o Café Gourmet 
Santa Monica é atestado pelo ITAL, sendo gourmet 
365 dias por ano. A empresa produz café torrado tanto 
para café expresso como em pó a vácuo. Também são 
produzidos cappuccino e produtos lácteos para vending 
machines.

Com corpo especial de baristas que auxiliam os clientes 
no conhecimento da melhor extração do café, o Café 
Gourmet Santa Monica trabalha em parceria com os 
melhores equipamentos do mercado, oferecendo o melhor 
tipo de café produzido no Brasil, o gourmet.

A expectativa de Marcelo Moscofian, diretor do Café 
Gourmet Santa Monica, para a feira é que o estande 
esteja sempre cheio de clientes. “Iremos apresentar uma 
novidade na Abrasel, um padrão de café que ganhou 
prêmio em feira internacional”, afirma Moscofian. “Também 
mostraremos equipamento de extração de café prático, 
robusto e com ótimo preço”, completa.

Moscofian vê o mercado em 2012 como potencial para expansão. “Este mercado está em 
ascensão a cada ano, pois o brasileiro tem privilegiado e valorizado muito os produtos 
especiais”, afirma o diretor. “Venham degustar em nosso estande um delicioso café 
gourmet e conhecer nossos produtos e equipamentos, nesta feira que é super focada. 
Estaremos felizes em recebê-los”, conclui Moscofian.

CAFÉ GOURMET SANTA MONICA

CAFÉ GOURMET SANTA MONICA
pedido@cafegourmetsantamonica.com.br
(11) 2239-4141
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A Carlos Tanzillo tem a mais completa linha de acessórios para decoração e ambientação 
de restaurantes, bares, hotéis, motéis, pousadas, lanchonetes e recepções.

Fundada em 1997, a empresa vem se especializando no atendimento ao exigente 
segmento de alimentação e hospedagem no quesito mais importante quanto ao diferencial 
de uma casa para a outra: a decoração e ambientação. 

Contando com mais de 600 itens como: lousas personalizadas, bonecos e relógios 
decorativos, tampa de barril, réplica de alimentos, porta-menu, marcador de alimentação, 
garrafas amassadas com logo e/ou relógio, entre outros produtos para atender às mais 
diversas tendências e estilos.

Com o mercado em crescimento, a Carlos Tanzillo espera atender na ABRASEL 2012 a um 
público diferenciado e que esteja à procura de novidades e produtos personalizados.

CARLOS TANZILLO

CARLOS TANZILLO
www.carlostanzillo.com.br
carlostanzillo@gmail.com
(11) 3842-5387

A CIMAPI hoje é pioneira na implantação e 
desenvolvimento de conceitos no mercado 
de food service brasileiro, dispondo da 
mais completa linha de acessórios para 
padarias, confeitarias, pizzarias, açougues, 
cozinhas industriais, bares e restaurantes. 
Tem o diferencial de fabricar sob medida, 
de acordo com as necessidades de cada 
estabelecimento. 

Trabalhando com toda a linha de acessórios 
para facilitar o dia a dia dos clientes, a empresa 
preza pela qualidade dos seus produtos e 
atende em todo o território nacional.

Entre os principais acessórios oferecidos ao 
mercado, a Cimapi destaca-se nas mesas de 
trabalho em aço inox, mesas em cubas, pias, 
prateleiras, assadeiras, formas, acessórios para confeitaria fina e industrial.

Esperando se destacar na participação na Abrasel, pretende ainda conquistar novos 
parceiros e ter a oportunidade de mostrar as novidades.

A Cimapi acredita que o público está mais exigente quanto à qualidade dos produtos e 
buscando inovações, o que para a empresa é um ponto forte, uma vez que eles estão 
prontos para este novo mercado.

CIMAPI

CIMAPI
www.cimapi.com.br
(11) 4441-6766
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A Cozil Cozinhas Profissionais iniciou no mercado como assistência 
técnica em 1985, e, em 1989, expandiu e se firmou como montadora e 
revendedora de equipamentos para cozinhas profissionais. Em 1991, 
iniciou seu trabalho de fabricação e comercialização de equipamentos 
próprios, consolidando-se no mercado ao longo dos anos. Dentre 
os clientes atendidos estão bares, restaurantes, hotéis e hospitais 
que primam por qualidade e produtividade dentro de suas cozinhas. Entre os produtos 
disponibilizados pela Cozil, destacam-se fogões, cozedores, fritadeiras, fornos, coifas, 
estufas, gabinetes, caldeirão, chapas, refrigeradores e freezers. Para a Abrasel 2012, estão 
sendo preparados os seguintes lançamentos: Wok Cozil; Fritadeira à gás; Mini Câmara 
de congelamento ou resfriamento; e o Carro Térmico. Para Izaías Berni (foto acima), 
diretor comercial da Cozil, a Abrasel é uma importante feira com muitas oportunidades. 
“Enxergamos possibilidades de novas parcerias, retorno em vendas, e, acima de tudo, 
contribuir para que a primeira edição do evento seja um sucesso”, afirma.

COZIL

COZIL
www.cozil.com.br
(11) 2832-8080

Com seis anos no segmento food service, 
a Dr. Lava Louças oferece soluções de 
limpeza, automação e higiene na lavagem 
de louças e utensílios de cozinha. Um dos 
principais distribuidores autorizados da 
Hobart no Brasil, a empresa é especializada 
em sistemas de lavagem (pratos, copos, 
talheres, faróis de automóveis, baterias, 
caixas plásticas, entre outros) e oferece 
vendas, locação e assistência técnica 
para lavadoras de louças profissionais de 
diversas marcas.

Pela primeira vez, há uma expectativa de que a Feira seja um sucesso, pois, além dos 
associados da Abrasel, o público em geral também irá participar, além daqueles que 
pretendem abrir um restaurante, choperia ou qualquer outro empreendimento no ramo 
alimentício.

Para chegar com toda a força, a Dr. Lava Louças irá apresentar na feira sua nova empresa, 
a Planeta Food, também voltada para o segmento de food service, mas voltada para o 
desenvolvimento de projetos para cozinhas profissionais. Este ano a empresa já está 
trabalhando com meta de crescimento de 25% em relação ao ano passado.

A Dr. Lava Louças e a Planeta Food esperam que os visitantes encontrem em seu estande 
todas as soluções para seus equipamentos e para os negócios mais variados na área 
alimentícia e, para o sucesso de todos, eles garantem atendimento personalizado.

DR. LAVA LOUÇAS

DR. LAVA LOUÇAS
www.drlavaloucas.com 
contato@drlavaloucas.com
(11) 4238-8495
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A Eletro Metalúrgica Edanca atua há mais de 45 anos com fabricação de estufas, chapas 
para lanches, sanduicheiras e char broiler, atendendo bares, restaurantes, lanchonetes, 
hotéis e lojas de conveniência. Com equipe bem qualificada composta por revendedores 
e distribuidores, a Edanca vem crescendo e se expandindo cada vez mais, baseando sua 
filosofia de trabalho no atendimento de seus clientes com excelência. Dentre os produtos 
mais comercializados pela empresa, estão chapas para hambúrgueres, estufas para 
salgados, char broiler e churrasqueiras a gás.

De acordo com o gerente comercial da empresa, Marcelo Costa Edanca, a expectativa para 
a Abrasel 2012 é excelente. “Esperamos muitas vendas, pois projetamos um crescimento 
de 10% no mercado em 2012”, afirma. “Venham nos visitar e se surpreender com nossos 
produtos. Iremos apresentar nossos lançamentos, as chapas bifeteiras”, completa Edanca.

EDANCA

EDANCA
www.edanca.com.br
vendas@edanca.com.br 
(11) 4343-7966

A Italian Coffee do Brasil foi fundada em 1988 
por jovens empreendedores amantes do 
café espresso. Líder no segmento de Café, 
atua com venda e locação de máquinas 
profissionais, expandindo sua atuação para 
máquinas de vending machine, venda de 
acessórios para baristas e produtos ISI, sendo 
a única empresa no mercado com mais de 40 
centros de treinamento em todo o país.

Com extensa atuação junto a bares, 
restaurantes, lanchonetes e cafeterias, a 
empresa acredita que  grande parte de seu 
público estará presente na Abrasel. 

Na feira, será apresentada ao mercado a 
grande parceria com o Grupo LaCimbali, líder 
mundial em máquinas profissionais, e será 
feito o lançamento de toda a linha de produtos 
dessa parceria, com máquinas exclusivas, 
como a LaCimbali M24. 

Com mercado nacional em expansão, a Italian 
Coffee prevê um ótimo crescimento e diversas 
novas oportunidades de negócios. Sempre se atualizando de acordo com as necessidades 
do mercado, prioriza as inovações tecnológicas e a capacitação profissional.

ITALIAN COFFEE

ITALIAN COFFEE
www.italiancoffee.com.br
(11) 3357-8080
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Interessados em fomentar o mercado 
brasileiro, os representantes da ALMABRAS 
trazem o que há de melhor lá fora. 
Representante de produtos como o azeite 
espanhol La Rambla, o vinho chileno Valle 
Condal e o queijo tipo reino Millano, a 
empresa é nova e formada por profissionais 
oriundos de grandes importadoras, com 
larga experiência comercial e de marketing 
na área alimentícia.  Diferenciados no 
atendimento, com negociações rápidas 
e seguras, oferecem ainda preços 
competitivos e agilidade no abastecimento 
de produtos. 

Na Abrasel, esses profissionais esperam abrir o mercado para 2012. O proprietário, 
Douglas Cezar Bartholomeu, destaca a qualidade dos produtos para a feira. “Esperamos 
ter uma expansão de mercado e, uma vez que somos representantes destes produtos em 
todo o Brasil, queremos, ao longo de 2012, expandir essas marcas para outros estados do 
país, como é o caso do La Rambla, que já está sendo comercializado nas regiões Norte e 
Nordeste”. 

Para a feira, Douglas pretende explorar as características do La Rambla, como as cinco 
variedades de azeite extra virgem - o de oliva e outros quatro azeites aromatizados - , 
as cinco variedades de azeitonas e duas de alcachofras, além de quatro variedades de 
vinagre, incluindo o balsâmico e o creme de vinagre balsâmico.

ALMABRAS

CD BRASIL 
www.cdbras.com.br
william@cdbras.com.br
(11) 4824-3688

MCI
A MCI (Metalúrgica Convenção de Itu) é líder 
de mercado na fabricação de máquinas para a 
indústria alimentícia, desenvolvendo projetos 
e equipamentos com alta tecnologia, 100% 
brasileira. A empresa iniciou suas atividades há 
20 anos, com a fabricação de equipamentos 
de processamento contínuo para snacks.

Com o passar dos anos, ampliou sua linha 
para indústria de panificação, confeitaria e 
buffets, com as máquinas de salgados, doces, 
masseiras e dosadoras.

Dentre os principais produtos disponibilizados pela empresa estão as formadoras e 
recheadoras de salgados e doces, masseiras, empanadeiras, fritadores e dosadoras de 
biscoitos, que são comercializados e distribuídos em todo o território nacional, e também 
são exportados para os Estados Unidos, Europa, México, Argentina, Chile, Colômbia e 
Venezuela.

A Abrasel 2012 será uma boa oportunidade para estreitar a relação da MCI com seus 
clientes e contatar novos parceiros. Na ocasião, será lançada a dosadora de biscoitos. 
“Esperamos um crescimento de 10% em 2012”, afirma Rita de Cássia do Amaral Rigoni, 
coordenadora de vendas da MCI. “Nossa preocupação é desenvolver equipamentos que 
atendam às necessidades das empresas que desejam aumentar a produção, respeitando a 
qualidade nutricional, a originalidade das receitas e o processo artesanal de seus produtos” 
completa.

MCI
www.mci.ind.br
comercal@mci.ind.br
(11) 4013-7223 / Fax: (11) 4013-1578
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A Mult-Grill Express do Brasil, empresa que 
há 12 anos fabrica e comercializa grelhadores 
elétricos, oferece uma linha composta por nove 
modelos de grill, com capacidade de produção 
que variam de 50 a 800 grelhados/hora. Atua no 
setor de alimentação e atende grandes redes de 
food service como Burger King, Bob’s, Bon Grillê, 
Giraffa´s, Habib’s, Baked Potato e Fran’s Café.

Consolidou-se no mercado através de seus 
produtos que carregam em sua essência 
profissionalismo, alto desempenho e inovação. 
Prova disso foram os lançamentos de 2011, 
o Espetinhos, que faz aproximadamente 150 
espetinhos/h sem carvão e fumaça e o King 
Egg, equipamento que além de versátil gera 
resultados surpreendentes em relação à 
produtividade (60 e 108 ovos/omeletes por hora) 
e qualidade final do alimento, visto que, um dos 
benefícios garantidos é a utilização mínima de óleo no processo produtivo.

“Estamos sempre marcando presença nas maiores e melhores feiras do segmento food 
service, e a Abrasel SP, com certeza, irá proporcionar o encontro de muitos fornecedores 
e compradores, alavancando e gerando negociações”, afirma Cintia Macedo, diretora de 
marketing da Mult-Grill. “Venham conhecer a linha STRONG, o super lançamento da Mult-
Grill. Esperamos a visita de todos em nosso estande”, completa Cintia.

MULT-GRILL EXPRESS

MULT-GRILL EXPRESS
www.multgrill.com.br 
multgrill@multgrill.com.br 
(43) 3343-2700 / 9913-0769

Fundada em 1993 por Livino Sales, a Nutrimar 
Pescados foi pioneira no Brasil no que diz 
respeito ao cultivo de camarão. Na época, 
a empresa deu início a criação do camarão 
“Litopenaeus Vannamei”, mais conhecido 
como cinza. Hoje, o principal produto 
comercializado pela empresa é o camarão 
orgânico.

O camarão da Nutrimar possui padrão 
exportação e aproxima-se dos melhores 
camarões do mercado internacional. 
Atualmente, a empresa comercializa para todo 
território brasileiro e exporta para os EUA e 
Mercado Comum Europeu.

A Nutrimar Pescados prepara novidades para a Abrasel. Serão apresentados novos 
produtos como o kani kama, camarão defumado, linguiça de camarão e camarão e lula 
empanados. Também será discutido o tema rastreabilidade, ou seja, a garantia de origem 
do que o consumidor está comprando, exclusividade da Nutrimar no Brasil.

De acordo com Rubens Sales, diretor geral da Nutrimar Pescados, as expectativas para 
a feira são excelentes: “Esta feira nos incentiva sempre a trazer maior comodidade e 
facilidade para a vida do consumidor final, além dos proprietários de restaurantes”, afirma 
Sales, que completa: “O ano de 2011 foi muito bom, praticamente dobramos de tamanho e 
consolidamos nossa marca nas grandes redes de supermercados e fast foods”.

NUTRIMAR

NUTRIMAR
www.gruponutrimar.com.br
(11) 4343-1050



ABRIL DE 2012    |   BEBIDAS E AFINS   |   15

................................................................................................................................

Com 45 anos no ramo do azeite e azeitona, a Olivenza é 
uma das pioneiras do azeite no Brasil através da marca 
Malaguenza.

Atualmente,  a empresa atua com uma extensa linha de 
produtos voltados aos supermercadistas e ao fast food, 
sempre de primeira qualidade e a preços competitivos.

A Olivenza trabalha com uma linha de primeira prensagem 
extravirgem e com acidez de 0,5%, além 
de azeitonas e outras conservas em 
modalidades diversas. 

Com o crescimento do mercado fast food, 
a Olivenza desenvolveu uma linha para 
atender a esse ramo, com azeites em galões de 5 ou 10L e azeitonas em 
conserva em baldes de 2kg até bombonas de 180kg.

Na Abrasel, a empresa lança a linha completa de embalagens que vão 
de 2kg a 180kg, para atender desde pequenos estabelecimentos até 
grandes franquias. O proprietário Nelson Julio Filho se sente no dever de 
servir bem e levar para o público produtos de melhor qualidade a preços 
justos.

“Com o mercado em ascensão, fica claro que teremos grande sucesso 
neste segmento de fast food”, garante Nelson.

OLIVENZA

OLIVENZA
nelson_filho@olivenza.com.br 
(11) 4323-0320 / 4323-0321

Fundada em 1991, a Prática Produtos atua na 
fabricação de fornos combinados, estufas, 
fornos e máquinas para panificação, oferecendo 
modernidade e trabalhando dentro dos 
princípios de qualidade total.

Além do sucesso dentro do mercado nacional, 
a Prática também atua expressivamente no 
mercado internacional, exportando para 18 
países. Preocupada com seus clientes, a 
empresa obedece um ciclo que qualifica todas 
as etapas de seu processo: o desenvolvimento 
do produto, a sua divulgação, a comercialização, 
a eficácia e a responsabilidade pelo equipamento antes e após sua venda.

A Prática Produtos está se preparando para a Abrasel 2012 e planeja receber os visitantes 
com o melhor atendimento e os melhores equipamentos do mercado. “A expectativa é de 
geração de muitos negócios e mais que tudo, a intenção é estar cada vez mais próximo 
aos clientes.”, afirma André Rezende, presidente da empresa. “Planejamos investimentos 
significativos nas áreas comercial, industrial e tecnológica para 2012, com foco na 
proximidade com os clientes e no desenvolvimento de novas tecnologias para gastronomia 
e panificação.”, completa Resende.

Serão lançados na feira o Express Gourmet, forno da categoria Speed Oven, e o 
Technicook System, a central de cocção inteligente que é o máximo de tecnologia e 
praticidade. “Visitem nosso estande na feira Abrasel”, convida Rezende.

PRÁTICA

PRÁTICA
www.praticabr.com
pratica@praticabr.com 
(35) 3449-1238
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Inventor e líder mundial em processadores de 
alimentos, a Robot Coupe abriu uma empresa 
no Brasil em 2005, a Qualicorte. O objetivo 
era melhorar a distribuição, mantendo tanto 
máquinas como acessórios em estoque para 
pronta entrega.

A Qualicorte tem trazido grande parte da 
linha de produtos da Robot Coupe, prestando 
ainda assistência técnica e manutenção para 
todos os produtos que vende, mantendo 
sempre peças de reposição em sua oficina.

Além do processador de alimentos mais 
vendido no mundo, único que conta com 
uma linha completa de mais de 50 lâminas 
opcionais de corte, a empresa fabrica 
também mixers e trituradores, cuters, blixer 
centrífugas e despolpadeiras.

Alinhados com práticas modernas de higiene, 
os produtos da Robot Coupe economizam 
na limpeza e possuem robustez que confere 
durabilidade aos equipamentos, sendo ainda 
fáceis de manusear e respeitando as normas 
ambientais e de segurança.

QUALICORTE

QUALICORTE
wwww.qualicorte.com.br
(21) 2287-7466

MAPA DA FEIRA










