Linha Gourmet Queensberry
LINHA TROPICAL CEHGA AO MERCADO COM SABORES DIFERENCIADOS E
SURPREENDENTES
A Kiviks Marknad apresenta ao mercado, um novo conceito na linha de geléias de
frutas: “a Linha Gourmet Tropical”. Os sabores Cupuaçu & Manga; Jabuticaba &
Amora, Damasco & Maracujá são ideais para a alta gastronomia, acompanhando a
atual tendência de elaboração de pratos agridoces, valorizando frutas e sabores
tropicais.
Com o lançamento, a empresa confirma o uso cada vez maior de geléias na
gastronomia, desmistificando o habitual uso destas apenas nos pães, torradas, café da
manhã ou chá da tarde.
Além dos sabores tradicionais, a Linha Tropical também está disponível na versão Diet
- adoçadas com sucralose - adoçante extraído do próprio açúcar e que confere um
sabor muito similar a este, sem deixar resíduos após o consumo.
A linha tropical é elaborada com 60g de frutas por 100g de produto final, após uma
rigorosa seleção de frutas, conferindo ao produto qualidade de geléia “Extra &
Premium”. São produtos 100% naturais sem corantes, conservantes e aromatizantes.
Produzidas em pequenos lotes, cuidadosamente controlados, proporcionam mais
aroma, mais consistência e mais pedaços de frutas.
LINHA TROPICAL QUEENSBERRY
Cupuaçu & Manga
O Cupuaçu é uma fruta originária da Amazônia, e tem como característica sabor e
coloração acentuados. A Manga é uma fruta de clima Tropical que tem o dulçor como
sua principal característica.
A união do Cupuaçu com a Manga, no mesmo produto, proporcionou um sabor único
(extraído do cupuaçu) harmonizado e suavizado com o delicioso dulçor da manga.
Jabuticaba & Amora
A Jabuticaba é uma fruta muito conhecida e tradicional pela longa espera para colher
os primeiros frutos. É uma fruta com toque de acidez e sabor incomparável. A Amora
é uma fruta tipicamente selvagem e com estrutura ideal para elaboração de doces.
A combinação destas duas frutas confere ao produto o delicioso e único sabor da
jabuticaba com os pedaços da amora, sendo uma deliciosa combinação de sabores.
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Maracujá & Damasco
O Maracujá é conhecido como a “fruta da paixão” – Passion Fruit. É uma fruta típica de
clima tropical, com acidez e sabor bastante acentuado. O Damasco é uma fruta de
climas frios, também de sabor marcante, mas muito diferente do maracujá.
Após vários testes de possíveis combinações com maracujá, o damasco propiciou um
sabor inigualável à mistura, resultando uma combinação de frutas distintas e
marcantes.
Ficha técnica - Linha Gourmet Tropical
Sabores: Cupuaçu & Manga, Jabuticaba & Amora, Damasco & Maracujá
Versões: Tradicionais e sem açúcar
Preço sugerido no varejo: Tradicionais R$ 7,50; Diet R$ 9,00
Conteúdo líquido: 320gr
Distribuição: Supermercados, Empórios, Lojas especializadas, Restaurantes e Hotéis
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(KIVIKS MARKNAD)
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DCC Comunicação
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Fone: 55612653
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