A marca Catupiry®, estará presente na APAS Show 2018 com muitas
novidades e um estande exclusivo.

Uma história de sucesso de mais de 100 anos - Catupiry® - a primeira marca
de requeijão cremoso do Brasil.

Num espaço de 48 m², charmoso e imponente, a Catupiry® estará presente na
APAS Show, com seu estande em um novo conceito e cheio de novidades.
A decisão de ter um estande na feira veio com a intensão de estreitar laços da
Catupiry® com os seus públicos. A marca compartilhará a sua história de
tradição, qualidade, inovação e sabor durante os últimos cem anos. O público
poderá conferir de perto o novo posicionamento da Catupiry® e os deliciosos
lançamentos de 2018.
Como uma das principais atrações do estande a marca apresentará o “Trailler
Catupiry®”, equipado com uma mini cozinha decorada, abastecido com a linha
completa de produtos, e o melhor, eles poderão ser degustados durante o
evento. O Trailler fará parte de ativações especiais nos supermercados parceiros
e em eventos estratégicos no país.

Novo momento
Em 2018 a marca chega com novas estratégias para fortalecer o seu
reposicionamento desde 2015, o de ser reconhecida como uma conceituada
empresa de alimentos.
“A marca quer proporcionar aos clientes o prazer em comer algo saboroso sem
perder aquela lembrança afetiva. O aroma delicioso da infância, os almoços em
família e o gostinho das receitas únicas da avó escritas no caderninho de
receitas. Tudo isso, dentro do dia a dia moderno e agitado, para quem preza por
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Superintendente Comercial e Marketing da Catupiry®.

Lançamentos na APAS Show 2018:
•

Para completar a linha de requeijão copo, trouxemos de volta o
requeijão copo sabor cheddar;

•

Nova linha de Mini Salgados: Feitos com ingredientes de alta qualidade,
todos recheados com Catupiry® Original. Mini coxinha com Catupiry®,
mini kibe com Catupiry®, mini bolinho de quatro queijos com Catupiry®,
mini bolinho de calabresa com Catupiry®, esfiha de palmito e alho poró
com Catupiry® e esfiha de frango com Catupiry®. Possuem o tamanho
ideal para petiscos e são fáceis de preparar, além de serem deliciosos
pois são os únicos recheados com o verdadeiro Catupiry® Original.

•

Linha Pão de Queijo: A linha de pão de queijo Catupiry® está
expandindo. A marca lançará a categoria de pão de queijo recheado com
diversos sabores, são eles: pão de queijo recheado de calabresa com
Catupiry®, pão de queijo multigrãos recheado com peito de peru e
Catupiry® e pão de queijo de goiabada com Catupiry®. Além disso, terá
também os produtos sem recheio, porém com Catupiry® Original como
um dos ingredientes da massa: Pão de queijo Coquetel e Chipa.

•

Massas artesanais (congelados): Linha de massas artesanais, única no
mercado de congelados e com o verdadeiro Catupiry® Original. Sabores
exclusivos, com a cremosidade e qualidade Catupiry®, são eles: Rondelli
de presunto e queijo com Catupiry®, Rondelli de espinafre com Catupiry®,
Caneloni verde de mussarela com Catupiry®, Conchiglia de 4 queijos com
Catupiry® e Sfogliati de peito de peru com alho poró e Catupiry®.

•

Queijos fatiados: Mussarela e queijo prato, fresco, em fatias, embalados
em bandejas de 180g, prontas para consumo.
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•

Fondue: Queijos originais estão em sua composição: Emmental,
Gruyère, e Catupiry® Original, e ainda especiarias naturais e vinho
branco. O único fondue com o verdadeiro Catupiry® Original, equilibrando
sabor e cremosidade. Pode de ser usado também para gratinar, nos
molhos e recheios.

Catupiry®: uma história de sucesso e reconhecimento
Há 107 anos atrás, em Minas Gerais, Mário e Isaíra Silvestrini (imigrantes
italianos) produziram o primeiro requeijão cremoso do Brasil. Tudo surgiu de uma
receita de família, um sonho que virou realidade em novembro de 1911: A
Laticínios Catupiry®.
Nesta pequena fábrica, o requeijão era produzido pelo casal de forma quase cem
por cento artesanal. Depois de pronto, cada requeijão era embalado
cuidadosamente em papel celofane e colocado um a um em pequenas caixas de
madeira, a famosa e icônica embalagem da marca.
•

1911: Início da fabricação do Catupiry® Original no estado de Minas
Gerais;

•

1922: O Requeijão Catupiry® ganhou mealha de ouro na Exposição
Internacional de Alimentos do Rio de Janeiro;

•

1949: A sede da Catupiry® é transferida para a cidade de São Paulo;

•

1973: A Catupiry se destaca como “O requeijão do Brasil” no dicionário
internacional de queijo “Les Fromages”; editado pela Les Editions
Larousse;

•

1999: A marca Catupiry® foi reconhecida como marca notória pelo INPI
(Instituto Nacional da Propriedade Industrial);

•

2011: Catupiry® completa 100 anos de história com sabor;

•

2015: A empresa se posiciona como uma empresa de alimentos e lança
a linha “Quitutes Catupiry” – salgados congelados;
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•

2018: Lançamento de novos produtos e estratégias inéditas para enfatizar
o reposicionamento da marca desde 2015. Sua assinatura este ano passa
a ser: Catupiry® sabor que tem história.

Conheça o portfólio da marca Catupiry®: mais de 100 anos de puro sabor
•

Linha Original Catupiry® Tradicional e Catupiry® Light: A receita
original do primeiro requeijão do Brasil. Saboroso e com consistência
singular, deixa qualquer receita ainda mais especial. Nas versões:
caixinha de madeira, que está de volta ao mercado, caixa redonda em
embalagem plástica 410g e 250g, e pouch (com bico dosador para facilitar
a aplicação).

•

Linha Culinária Sabores: Produtos Catupiry® Original em embalagem
pouch, em diferentes sabores. Perfeitos para dar mais sabor e
cremosidade às receitas. Nos sabores: alho poró, tomate seco, 4 queijos
e cheddar.

•

Linha Requeijão Copos: A mais completa linha do mercado, feita por
quem mais entende de requeijão. São cremosos como o verdadeiro
requeijão deve ser. Com sabores variados para agradar todos os
paladares: tradicional, light, lactozero, ervas finas, azeitonas pretas, peito
de peru e agora, o relançamento do sabor cheddar. O requeijão tradicional
e light também está disponível em embalagem de 500g.

•

Linha Pão de Queijo: São elaborados com 3 queijos: minas padrão,
parmesão e provolone e recheados com Catupiry® Original.

•

Linha de Salgados: Foi desenvolvida com os produtos mais pedidos
pelos consumidores: tortinhas, quiches e empanadas, todas com
Catupiry® Original. Embalagens com 4 unidades, ideais para qualquer
momento do dia. Tortinha Frango com Catupiry® e tortinha de Palmito
com Catupiry®; Quiche Alho Poró com Catupiry® e

4

Quiche Lorraine (bacon e queijo) com Catupiry®; Empanada de carne com
Catupiry® e empanada de Calabresa com Catupiry®.

Muitas pessoas guardam os seus segredos a sete chaves, a Catupiry® os
guarda na geladeira, e estes a marca quer compartilhar com você. Tudo é feito
com carinho e dedicação. Catupiry® é sinônimo de sofisticação, tradição,
qualidade e muito sabor.

Catupiry®. Sabor com história.

Siga a Catupiry® nas redes sociais:
Facebook: /CatupiryOficial
Instagram: @catupiryoficial / #saborcomhistoria
Site: www.catupiry.com.br
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Fotos de Imprensa:
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Assessoria de Imprensa:
Mariana Roméro
Email: romeroma11@icloud.com
Cel: 55 11 96410.8283

13

