
Renata amplia linha do Biscoito Integrale com sabor Aveia, Mel e Banana

O produto compõe o portfólio da marca que segue a tendência de consumo por produtos
saudáveis

A marca Renata, acaba de lançar o novo biscoito Integrale, no sabor Aveia, Mel e Banana. A
novidade faz parte da linha de Biscoitos Integrale que já conta com dois sabores: Cacau &
Aveia e Morango & Aveia, todos com grãos inteiros do cereal que é rico em nutrientes.

Esse lançamento faz parte de um momento em que a marca passa a oferecer ao consumidor
produtos voltados para rotinas reais, ou seja, novidades que buscam o equilíbrio entre o
gostoso e o mais saudável, sem grandes sacrifícios.

Com sabor marcante, o consumidor que já conhece os biscoitos da linha, pode esperar um
produto de alta qualidade, com fonte de fibras. A novidade possui pedaços de banana, o que
proporciona um biscoito leve e com o sabor e aroma da fruta, sendo uma ótima opção para
aqueles que buscam um bom biscoito e uma experiência única e saborosa de consumo.

Os Biscoitos Renata Integrale estão disponíveis em todas as principais redes de
supermercados do Brasil em embalagens de 150g cada.

SOBRE A SELMI

São 134 anos de tradição, conquistando a preferência do consumidor com diversos tipos de

massas, farinhas especiais, biscoitos, bolos, bolinhos, mistura para bolos, além de azeite e

queijo ralado – por meio das marcas Renata, Galo e Todeschini. A receita é de sucesso:

matérias-primas selecionadas, tecnologia de ponta e controle rigoroso. O resultado é a

produção de centenas de toneladas de macarrão por dia, sempre mantendo a receita da

legítima massa italiana, que era seguida por Adolpho Selmi, o fundador da companhia, em

1887. A empresa possui hoje modernas fábricas em Sumaré (SP) e Rolândia (PR), além de



maquinário e engenharia de produção de primeiro mundo – com a capacidade de expandir sua

estrutura física, sem interromper a produção.
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Angelo Sastre - angelo.sastre@viracomunicacao.com.br - (19) 98117-3749

Mário Barra - mario.barra@viracomunicacao.com.br - (11) 97111-7074

Thiago Rodrigues - thiago.rodrigues@viracomunicacao.com.br - (19) 99687-0812

Vira Comunicação - contato@viracomunicacao.com.br - (19) 3367-1233


