SUPERBOM MARCA PRESENÇA NA APAS 2018 COM LANÇAMENTOS
INOVADORES
Entre as novidades está o primeiro Filé de Frango vegetariano à base de proteína de ervilha
do Brasil

A Superbom, empresa alimentícia especializada na fabricação produtos saudáveis, participa
da APAS Show 2018 com diversos lançamentos inovadores. A feira, organizada pela
Associação Paulista de Supermercados e reconhecida como a maior de supermercados do
mundo, acontece de 7 a 10 de maio, no Expo Center Norte, em São Paulo (SP).

A principal novidade da marca é o lançamento do primeiro Filé de Frango feito à base de
proteína isolada da ervilha do Brasil. O produto não contém glúten, lactose e também não
conta com a proteína da soja.

O filé de frango integra a nova linha de proteínas vegetais congeladas e resfriadas da
Superbom, que conta com 13 produtos, entre linguiças, salsichas, mortadelas, nuggets,
hambúrgueres. Mais moderna e muito saborosa, todos os produtos contam com a proteína
da ervilha. “A área de P&D da Superbom buscou no mundo o que há de mais moderno em
tecnologia, equipamentos, e matérias-primas diferenciadas. O intuito era desenvolver
produtos muito similares aos de origem animal, com o mesmo teor de proteína ou até maior,
mas buscando realmente algo diferenciado no quesito sabor”, comenta Cristina Ferreira. “A
linha desenvolvida promete revolucionar o mercado”, completa.

Segundo o diretor de marketing, David Oliveira, a companhia se diferencia frente aos
concorrentes e sustenta o status do pioneirismo, pois há mais de 90 anos desenvolve produtos
como este, que inovam e impactam o mercado.

Sucos integrais Superbom

Nesta edição da APAS, a Superbom ainda amplia um dos segmentos mais antigos de atuação
da companhia: a tradicional linha de sucos integrais, que ganha uma versão em 300 ml nos
sabores uva tinto, uva branco, tomate integral, tomate temperado, maçã e tangerina.

As novidades são feitas com 100% de suco das frutas, ou seja, não são adicionados açúcar,
conservantes, corantes ou aromatizantes artificiais. Os produtos são pasteurizados e
envasados em garrafas para melhor preservar as características de aroma e sabor.

“Queremos que nossos produtos atendam todos os momentos dos nossos clientes. Já
oferecemos os sucos na opção de 1 litro para dividir com toda a família, e agora, a opção de
300ml vem para suprir a demanda de um consumo individual”, explica Oliveira.

Outra mudança na linha de sucos integrais da Superbom fica por conta das embalagens. Os
sabores uva tinto, uva branca, tangerina, maçã e antiox – mistura de cranberry, blueberry,
cenoura, romã e maçã, todos no tamanho de 1 litro, terão uma embalagem com design mais
moderno e sofisticado.

Serviço
Apas Show 2018
Data: 7 a 10 de maio
Horário: de 07 a 09/05 - 14h às 22h
Dia 10/05 - 13h às 19h
Local: Expo Center Norte
Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme, São Paulo (SP).
Localização do estande: Esquina da rua 15 com a rua 16, letra K, nº 600 – Pavilhão Verde

Sobre a Superbom
A Superbom é uma empresa alimentícia, que trabalha com uma linha de produtos saudáveis,
que abrange sucos, geleias, salsichas, proteínas, pratos prontos, entre outros. Fundada em
1925, a Superbom comercializa os seus produtos em mais de 25 mil pontos de vendas em todo
país. Em função disso, é considerada uma das principais empresas do ramo de alimentos para
veganos e vegetarianos do Brasil. A empresa iniciou as suas atividades com a produção de
suco de uva, no interior de uma antiga casa pertencente ao Colégio Adventista Brasileiro
(CAB), que posteriormente ficou conhecido como Instituto Adventista de Ensino e, hoje, abriga

o Centro Universitário Adventista de São Paulo (Unasp-SP). Durante toda a sua história, a
empresa atua diretamente ligada à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Atualmente, a companhia
conta com 250 colaboradores, entre a sede e as duas plantas da indústria (localizadas em São
Paulo, capital, e em Lebon Régis, Santa Catarina).
www.superbom.com.br

