Allfood marca presença na APAS 2018
com Multimarcas Mundiais
A Allfood, que há 22 anos importa produtos de alta qualidade para a
gastronomia brasileira, volta à APAS em 2018 como parceira do grupo italiano
Granarolo e também com uma nova gama de produtos saudáveis,
acompanhando o desenvolvimento mundial deste setor.
Durante o evento, serão apresentados aos visitantes marcas próprias e uma
coleção de novos produtos no setor de queijos finos e frios. Dentre os principais
fornecedores, estarão presentes as marcas italianas Granarolo, Levoni, Vito Balducci,
Perla, Brazzale, Igor, Albiero, Negroni e Zarpellon; a alemã Prestige Alpenhain; a
holandesa Cheeseland; as espanholas Arroyo, Casa Basca, Garcia Baquero, Noel e
Casademont; as francesas Monastère, Guilloteau, Rouzaire e Paysan Breton; a
dinamarquesa Emborg; as portuguesas Figueiras e Paiva; a polonesa Lactima; a
nacional D’or; e a multipaíses Käs Club.
Para 2018, a Allfood fará os lançamentos dos produtos Granarolo como cheese crisps,
hambúrgueres vegetarianos, diversos tipos de queijos, massas Vito Balducci e
alimentos saudáveis como bebidas vegetais e biscoitos sem glúten.

“A apresentação ao mercado de um portfólio de produtos com muitas
novidades nos fazem acreditar que a APAS 2018 será um sucesso para a
Allfood”, afirmou Luciano Almendary, CEO da Allfood.
Sobre a Allfood: No mercado desde 1996, a Alfood é uma empresa líder na
importação e distribuição de produtos de alta gastronomia. Contamos com mais
de 50 parceiros de renomadas marcas de queijos, frios, produtos saudáveis e
mercearia.
Possuímos uma Unidade Industrial onde queijos e frios são fracionados dentro
de um rigoroso controle de higiene e qualidade. As marcas próprias da Allfood
– Vito Balducci, Casa Basca, Käs Club, Figueiras, Monastère e D’or –
representam a história de sucesso da empresa.
Desde 2017, a Allfood faz parte do Grupo Granarolo, maior empresa do setor
lácteo italiano.
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