Frangos e Ovos sustentáveis sem o uso de transgênicos são os grandes
lançamentos da Korin na APAS Show 2018
Cereais orgânicos, carne moída e almôndega de frango sustentável, carne moída bovina
orgânica e as novas embalagens com atmosfera modificada para feijões incrementam mix de
produtos em evento que acontece de 7 a 10 de maio no Expo Center Norte

A Korin participa, entre os dias 7 e 10 de maio, da APAS Show 2018, considerada a maior
feira de supermercados do mundo. A empresa traz para o evento grandes lançamentos
das linhas sustentável e orgânica, que serão apresentados a centenas de varejistas
vindos de todos os cantos do Brasil. A feira acontece no Expo Center Norte, em São
Paulo.
A marca lança na feira dois produtos pioneiros no mercado brasileiro: Frangos e Ovos
Sustentáveis sem o uso de transgênicos, uma nova linha de aves criadas dentro dos
métodos da linha sustentável Korin com alimentação à base de grãos não transgênicos.
A previsão é que sejam produzidas 720 mil aves por ano, com utilização de,
aproximadamente, 1,2 mil toneladas de milho e 730 toneladas de soja não transgênica.
O frango será disponibilizado em bandejas de 600g e os ovos vermelhos em embalagens
de 10 unidades. A empresa já conta com uma linha de frangos e ovos orgânicos (sem o
uso de transgênicos) e outra sustentável (aves com alimentação à base de vegetais
convencionais).
Outra novidade da Korin para a APAS SHOW é a linha de cereais orgânicos certificados,
que conta com os produtos: Milho de Pipoca, Canjica Amarela, Grão de Bico, Farinha
de Mandioca Branca, Farinha de Mandioca Torrada e Farinha de Milho, todos em
embalagens de 500g com atmosfera modificada.
Os feijões preto e carioca orgânicos também mudam em 2018 e ganham nova
embalagem com atmosfera modificada, que substitui a atual a vácuo, evitando a
proliferação de fungos e aumentando o shelf life do produto. A nova embalagem traz o
produto mais compacto, passando de 1Kg para 500 gramas.
Os lançamentos da Korin não param por aí. Também da Linha Sustentável chegam a
Carne Moída de Frango e a Almôndega de Frango. A carne moída é produzida a partir
do filé de peito e coxa com sobrecoxa do frango sustentável, livres de antibióticos e
alimentados com ração 100% vegetal, com acréscimo de probióticos e prebióticos. As
almôndegas, fazem parte da família praticidade e trazem todos os benefícios do frango
sustentável da marca aliados à agilidade no preparo.
Finalizando os lançamentos da feira, a Korin traz também a Carne Moída Bovina
Orgânica, certificada e produzida a partir de coxão duro e paleta de bovinos criados
predominantemente, a pasto nativo e sem aplicação de agrotóxicos e fertilizantes. Os
bovinos sustentáveis da Korin vivem em regiões do Pantanal sul-mato-grossense, onde
questões ambientais são prioritárias para a sustentabilidade da cadeia.

Em seu estande, a Korin promoverá degustação dos lançamentos, além de produtos
clássicos da marca, como café orgânico, Mel Orgânico, frango, carne bovina orgânica,
dentre outros.

Serviço:
APAS SHOW 2018
Data: de 7 a 10 de maio
Local: Expo Center Norte
Estande 871 - Pavilhão Vermelho – Rua P/18

Sobre a Korin:
A Korin Agropecuária Ltda., com sede na cidade de São Paulo, possui sua unidade produtiva no município de Ipeúna
(SP) com capacidade de abate de 20 mil frangos por dia. Fundada em 1994, a empresa baseia toda a produção na
filosofia do pensador japonês Mokiti Okada (1882-1955), que preconizou a Agricultura Natural, método agrícola
sustentável que respeita o agricultor, vivifica o solo e não utiliza adubos químicos ou agrotóxicos. Sob o slogan “Sua
vida com mais saúde”, a Korin produz e comercializa linhas orgânicas e sustentáveis de origem animal e vegetal como
frangos, ovos, carne bovina, arroz, café, mel entre outros. A empresa é pioneira no Brasil na produção de frangos e
ovos livres do uso de antibióticos, além de oferecer carne bovina do Pantanal sul-mato-grossense, em parceria com o
WWF (World Wide Found for Nature) e a ABPO (Associação Brasileira de Pecuária Orgânica). Toda a produção é
realizada por cooperativas e pequenos e médios produtores, incentivando a agricultura familiar e integrando valores
ecológicos e sociais para garantir, não apenas a qualidade dos produtos, mas também sua qualidade de origem.
Mais informações: www.korin.com.br
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