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A 1º edição do São Paulo Pizza 
Show superou as expectativas 
dos organizadores em número de 
visitantes e geração de negócios.

O evento realizado nos dias 28 e 29 de 
setembro, no Centro de Convenções Re-
bouças, obteve a visitação de cerca de 750 
empresários do segmento, que marcaram 
presença no ciclo de oito palestras, seis aulas 
no Workshop de Pizzas, ministradas por 
grandes nomes do setor, e no debate Papo 
de Pizza, que contou com a presença de 
empresários renomados que discutiram sobre 
o tema “Modelo de Expansão”. 

Empresas, fabricantes e prestadores de 
serviços, no total de 20 expositores, apresen-
taram novos produtos, serviços diferenciados 
e estreitaram o relacionamento com os em-
presários. O disputado espaço degustação 
PMG demonstrou produtos em lançamento 
e dicas de aplicação dos insumos.

Empresas participantes: Relevo Guar-
danapos Especiais, Ultragaz, Catupiry, Peg 
Pizza, Zap Pizza, Delta Café, MCI Fornos, 
entre outros. 
• Destaque para a palestra do premiado 

chef napolitano Giulio Adriani, com 
30 anos de experiência em gastronomia, 
proprietário da conceituada pizzaria 
napolitana Kosher, Pizza da Solo e Nea-
politan Express, em Nova York. 

Adriani relatou a trajetória da Kosher, 
inaugurada em 2013, a parceria com Max 
Crespo no ano seguinte, para a expansão do 
conceito, e o lançamento do food truck Nea-
politan Express, hoje com uma frota de 25 
caminhões. Na sequência, abriu a primeira 
pizzaria Neapolitan Express em Wall Street, 
com conceito fast casual. A pizzaria possui 
três atendentes que produzem cerca de 700 
pizzas por dia. 

O chef ressaltou que o caminho para o 
sucesso está em utilizar produtos de quali-
dade, com controle rígido da procedência. 
Outro ponto importante para Adriani é a 
consciência ambiental. Os trucks utilizam 
combustível limpo, as caixas para pizzas são 
recicláveis e se adequam as necessidades dos 
clientes, devido as opções de dobraduras, 
entre outras ações sustentáveis.

A questão da utilização do “rolo” para 
abrir a massa, levantada pela plateia, foi um 
momento de descontração geral, decorrente 
a reação de Adriani. O chef explicou que 
tal heresia destrói as bolhas de ar, que tem 
a função de deixar a massa leve. Em resu-

mo, a utilização do conhecido utensílio é 
terminantemente proibida em suas pizzarias.

O preparo da pizza Montanara, que de 
tão famosa em Nova York rendeu o Green 
Card ao napolitano, foi um evento à parte. 
O chef demonstrou o preparo passo a passo 
para uma plateia atenta e curiosa em saber 
como se prepara a tão comentada pizza frita.  
A destreza na abertura da massa, a fritura 
cheia de técnica para modelar o disco, o 
óleo indicado (canola) para não deixar resí-
duos e a modelagem feita durante a fritura, 
garantiu um disco perfeito e crocante, que 
foi recheado no estilo napolitano e lavado 
ao forno para � nalizar. O resultado foi uma 
pizza levíssima e muito saborosa. 

As demais palestras abordaram temas 
relevantes para o segmento, com informa-
ções essenciais para a gestão do negócio, 
além de possibilitar que os empresários 
esclarecessem dúvidas com os especialistas 
e empresas prestadoras de serviços. 
• Henrique Romão - Representante do 

Sebrae, abordou a importância do con-
ceito de engenharia de cardápio para 
pizzarias e restaurantes e a adequação 
correta da ficha técnica, com produtos 
que compõe o cardápio para aumentar 
a rentabilidade por cliente.

Dicas: verificar custos; analisar a 
popularidade do produto, vendido por 
períodos; posicionar as preparações na 

matriz de engenharia de cardápios; adotar 
estratégias corretivas ou de manutenção 
em cada preparação; classificar os pro-
dutos de acordo com a popularidade e 
rentabilidade. 

“Com a técnica da engenharia de cardá-
pio poderá ser adotada uma reestruturação 
de apresentação do cardápio do estabeleci-
mento, assim como orientação para a equipe 
de garçons sobre quais produtos priorizar a 
venda”, explica Henrique.
• Silvio Tanabe - Diretor da agência 

Clínica Marketing Digital, apresentou 
um panorama completo do comercio 
digital e maneiras eficazes de aumentar 
as vendas online. 

Segundo Silvio, em 2014, 51 milhões 
de e-consumidores realizaram 103 milhões 
de pedidos via web, gerando R$ 36 bilhões 
em faturamento para as lojas online. Mesmo 
com a estagnação da economia, a previsão é 
de que o setor continue crescendo a taxas de 
20% ao ano nos próximos anos. 

Diante desses números, é inegável que 
o e-commerce está mudando a forma como 
o consumidor brasileiro pesquisa, escolhe 
e compra produtos e serviços e o caminho 
natural é abranger cada vez mais o segmento 
de restaurantes, pizzarias, bares e lanchonetes 
através dos pedidos online ou delivery online. 

De acordo com as estimativas das prin-
cipais empresas de aplicativos, o volume de 
pedidos online deve dobrar em 2015 por 
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Catupiry 
é sempre Catupiry.

Pratic 
Tradicional 

1,535kg
Embalagem: 

Pratic (Nylon-poly) 
Peso: 1,535 Kg 

Pratic Light 
1,535kg
Embalagem: 

Pratic (Nylon-
poly) Peso: 

1,535 Kg 

Produtos apresentados 
durante a São 
Paulo Pizza 
Show:

Ekma
Sabores do 

tamanho do seu 
estabelecimento

Quando o assunto é abastecer a cozinha 
profissional com qualidade, a  Ekma é a 
escolha certa. A linha food service Toque do 
Chef possui uma variedade de itens elabo-
rados com capricho para quem ama servir 
coisas gostosas em seu restaurante, pizzaria 
ou lanchonete. São produtos  preparados 
com ingredientes selecionados, muito sabor 
e alto rendimento. Suas embalagens práticas e 
em tamanhos variados, evitam o desperdício 
e se adequam às diversas necessidades da sua 
empresa. Produtos: Atomatados, Condimen-
tos, Conservas, Molhos para saladas, Molhos 
e Molhos especiais.

Molho para 
Pizza 3,1kg

Opção prática para facili-
tar o preparo de diferen-

tes pratos, como pizzas 
e massas, deixando-os 
ainda mais apetitosos.

Disponível em: Lata 3,1kg e 
Stand-up 2kg e 340g

Tomate 
Triturado para 
Pizza 2kg
Tomate Triturad o 
para incrementar 
a sua pizza. Já vem 
pronto para usar.

Ultragaz
tem a melhor solução 

para o preparo de 
suas pizzas.

A Ultragaz fornece conveniência 
e agilidade com o uso de GLP 

ao invés de lenha.

Veja as vantagens:
• Acionamento do 

sistema com ape-
nas um botão.

• Tempo de pré-a-
quecimento do 
forno é de 30 mi-
nutos.

• O GLP assa e dou-
ra a pizza unifor-
memente.

• O controle auto-
mático de tempe-
ratura, evita danos 
ao forno.

• Aproveitamento 
de 40% a mais do 
espaço do forno, 
possibilitando o aumento da produção 
de pizzas.

• Não produz elementos tóxicos, pro-
tegendo a saúde dos operários e dos 
consumidores.

Com muita agilidade e segurança, o 
cliente conta com um abrigo pronto e móvel 
instalado no local mais adequado para a exe-
cução de sua atividade. Se houver a necessi-
dade de executar alguma obra de adequação. 
Muito mais fácil, simples e ambientalmente  
correto do que o uso da lenha. a Ultragaz, 
por meio do UltraPronto, oferece os serviços 
necessários.

Tel.: (11) 4003-1616 / 0800 886 1616
www.ultragaz.com.br

Tel.: (11) 3745-9094
bruna@ekma.com.br
www.ekma.com.br

Tel.: (11) 3226-3155
catupiry@catupiry.com.br

www.catupiry.com.br
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conta da popularização do acesso à internet 
por meio de smartphones no Brasil. Para 
efeitos de comparação, nos EUA o delivery 
online cresce a taxas 300% mais rápidas que 
outras formas de pedidos, representando até 
70% do faturamento de grandes redes de 
restaurantes. 

Para os restaurantes, bares e pizzarias 
que já captam pedidos de entrega por meio 
de aplicativos de delivery online, essa nova 
modalidade chega a representar 30% das 
suas vendas. No Estado de São Paulo, 40% 
dos pedidos de delivery das pizzarias já são 
online, de acordo com a Associação Pizzarias 
Unidas. E há potencial para um crescimento 
ainda maior. 

Dicas:
• Qualidade/preço: crie promoções com 

itens do cardápio com maior potencial 
para gerar pedidos. Baixe o preço � nal, 
ofereça brindes, faça combos. Tenha em 
mente que isso faz parte do investimento 
para adquirir novos clientes.

• Adote indicadores para aperfeiçoar o 
nível de serviço do atendimento, como 
tempo de processamento, tempo de 
entrega e pedidos entregues no prazo.

• Avaliações positivas: peça que os seus 
clientes avaliem o restaurante no apli-
cativo e não se intimide se os comen-
tários não forem tão positivos assim. 
Ao contrário, avalie as reclamações e 
queixas procedentes e as transforme em 
indicadores a serem superados. Depois, 
convide os clientes a fazerem um novo 
pedido e uma nova avaliação.

• A palestra da Hellofood contou a par-
ticipação e interação maciça da plateia. 
Os empresários tiveram a rara oportu-
nidade de esclarecer dúvidas, reclamar e 
fazer elogios diretamente para Roberto 
Gandolfo, CEO da empresa.

Roberto apresentou dados sobre o 
mercado online no Brasil e também o 
mercado de delivery online global, com seus 
precursores, os players Grubhub e Seamless, 
nos EUA. Destacou que este mercado está 

com tendência de crescimento de quatro 
vezes mais que o delivery o� -line no Brasil.

O CEO forneceu detalhes do sistema 
de operação da Hellofood e os diferenciais 
do aplicativo em relação a outros pontos 
de venda: marketing especializado com 
grande alcance de clientes, equipe de SAC 
própria com atendimento diferenciado a 
clientes e restaurantes e equipe de suporte 
para operação de restaurantes parceiros. 
• Adalberto Savioli - Diretor da agência 

Dezemhum, recomendou diferentes 
ações de marketing voltadas a � rmar a 
marca no mercado. 

Ações com abordagens que vão além 
do “compre duas pizzas e ganhe o refri-
gerante”. Benefícios que acabam sendo 
traduzidos como di� culdades na relação 
com os clientes. Ao dispor o cupom de 
� delidade para recortar na caixa, gera des-
conforto para o cliente, pois a caixa suja 
com o queijo não é atrativa e a promoção 
acaba perdendo o valor.

Através do cadastro padrão, que inclui 
nome, endereço e telefone, as pizzarias tem 
a informação através do banco de dados da 
última compra realizada e podem planejar 
estratégias de � delização mais e� ciente. 
Outra dica, utilização correta das redes so-
ciais. Não exagerar nos posts de promoção 
e tornar a página mais interessante, com 
posts de informações e conteúdos voltados 
a lazer e gastronomia.

Estabelecer parcerias com entidades 
bene� centes e realizar eventos sociais tam-
bém é e� caz para a � delização. Outro tema 
abordado foi a expansão dos food trucks e a 
repercussão no mercado voltado à análise 
de investimento. 

O Workshop de Pizzas contou com 
apresentações e dicas dos grandes mestres, 
entre eles o chef Sudário Silva, Wilson 
Ferreira, Isaias Soares, chef Antonio Lo 
Presti e Márcio Santos, que demonstrou 
ótimas alternativas e combinações de tipos 
diferenciados e atuais de pizzas, incluindo 
uma linha saudável,  com opções de massas 
utilizando proteína de soro de leite, farinha 
integral e batata doce. 

O 1º São Paulo Pizza Show foi encer-
rado em grande estilo, com o Workshop de 
Degustação e Harmonização de Cervejas, 
ministrado por mestres cervejeiros da 
CERVBRASIL - Associação Brasileia da 
Indústria da Cerveja.
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Presentes pela primeira vez em evento 
de Pizza a empresa Hogar Útil – Utilidades  
Domésticas, apresentando o PegPizza, que 
além de um design moderno, ainda � cou 
mais fácil e prático cortar e servir um deli-
cioso pedaço de pizza!

O PegPizza é uma espátula com suporte 
para pegar com muito mais facilidade a sua 
fatia de pizza. E com um giro de 90 graus no 
cabo, você também tem um prático cortador 
de pizza.

Com o PegPizza separado, você tem um 
prático cortador de pizza e com ele com-
pleto, você pega a pizza de maneira prática 
e higiênica, sem desmontar nem derrubar 
nenhum pedaço.

PegPizza

Disco

Cabo

Espâtula

Pino

Tel.: (11) 3855-8789
vendas@pegadordepizza.com.br

www.pegadordepizza.com.br

Gomes 
da Costa

 Food Service
Food Service é a linha de produtos 

Gomes da Costa especí� ca para restauran-
tes, catering, hospitais, hotéis, cozinhas 
industriais ou outros estabelecimentos que 
elaboram grandes números de refeições e 
exigem maiores quantidades de produto.

Com a mesma qualidade dos produtos 
Gomes da Costa que você conhece e na 
quantidade certa que o dia-a-dia do seu ne-
gócio exige, os pescados são cuidadosamente 
selecionados, sempre ricos em proteínas e 
Ômega 3, e vendidos em 2 tipos de emba-
lagens: lata para as sardinhas e a inovadora, 
prática e econômica Pouch para o atum.

Serviços culinários
Visando facilitar cada vez mais a vida 

dos pro� ssionais da área de alimentação, a 
divisão Food Service Gomes da Costa está 
sempre desenvolvendo soluções práticas para 
o seu negócio.

Com a orientação e supervisão de uma 
equipe de especialistas em culinária, a Go-
mes da Costa é capaz de oferecer, além de 
sugestões para a melhor utilização do atum 
e da sardinha, elaboração de cardápios per-
sonalizados de acordo com as necessidades 
do seu estabelecimento.

Entre em contato conosco e agende uma 
reunião. Tel.(11) 5503-6875

Tel.: SAC 0800.704.1954
sac@gomesdacosta.com.br
www.gomesdacosta.com.br
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“A São Rafael esteve presente 
entre os dias 28 e 29 de 
setembro na São Paulo 

Pizza Show, que apresentou 
novidade no mercado. A nova 
logomarca da empresa. Que 

apresenta leveza e modernidade 
traduzindo a evolução da 

marca em todos estes anos. 
A São Rafael é fornecedora 
de soluções abrangentes em 

refrigeração com equipamentos 
do tipo câmaras frigorí� cas 

modulares, câmaras com portas 
expositoras e diversas soluções 

em refrigeração.”

São 
Rafael

Casa 
Branca

Palmito pupunha
O cultivo da palmeira pupunha para a 

produção de palmito vem despertando cada 
vez mais o interesse de grandes e pequenos 
agricultores. De boa aceitação no mercado, é 
uma alternativa ecológica ao palmito tradicio-
nal, cuja extração na natureza quase sempre 
ocorre de forma ilegal. É um produto natu-
ral, saboroso e saudável, o palmito pupunha 
pode ser consumido in natura, na salada, 
em recheios, em coberturas para pizzas, etc.

A empresa Casa Branca, que � ca em 
Juquiá - SP, faz isso com muita com muita 
cautela e e� ciência, a� rma seu proprietário 
Eduardo Moreira.

Foi apresentado pela primeira vez para 
degustação no São Paulo Pizza Show.

Tel.: (13) 3844-1693
casabrancaalimentos@gmail.com
www.palmitocasabranca.com.br/

Tel.: (11) 4652-7900
mkt@saorafael.com

www.saorafael.com.br/

TecMaq
A Arte de embalar 

com tecnologia.
Na TecMaq você encontra a mais alta 

tecnologia do mercado brasileiro na conser-
vação de alimentos, isso é o que a empresa 
proporciona através dos sistemas de vácuo 
por sucção ou em camaras seladoras.

Conservar a vácuo signi� ca coletar e 
suprimir todos os gases do espaço livre da 
embalagem. Tudo que está em contato com 
ar estão sujeitos a modi� cações principal-
mente os alimentos, o ar e a umidade provo-
cam o desenvolvimento de microorganistos 
e fungos, capazes de modi� car o sabor, o 
aroma e a cor. 

Tel.: (11) 2618-5511 / (11) 2683-9774
tecmaq@tecmaq.com.br

www.tecmaq.com.br
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Presentes pela primeira vez em evento 
de Pizza a empresa Hogar Útil – Utilidades  
Domésticas, apresentando o PegPizza, que 
além de um design moderno, ainda � cou 
mais fácil e prático cortar e servir um deli-
cioso pedaço de pizza!

O PegPizza é uma espátula com suporte 
para pegar com muito mais facilidade a sua 
fatia de pizza. E com um giro de 90 graus no 
cabo, você também tem um prático cortador 
de pizza.

Com o PegPizza separado, você tem um 
prático cortador de pizza e com ele com-
pleto, você pega a pizza de maneira prática 
e higiênica, sem desmontar nem derrubar 
nenhum pedaço.

PegPizza

Disco

Cabo

Espâtula

Pino

Tel.: (11) 3855-8789
vendas@pegadordepizza.com.br

www.pegadordepizza.com.br

Gomes 
da Costa

 Food Service
Food Service é a linha de produtos 

Gomes da Costa especí� ca para restauran-
tes, catering, hospitais, hotéis, cozinhas 
industriais ou outros estabelecimentos que 
elaboram grandes números de refeições e 
exigem maiores quantidades de produto.

Com a mesma qualidade dos produtos 
Gomes da Costa que você conhece e na 
quantidade certa que o dia-a-dia do seu ne-
gócio exige, os pescados são cuidadosamente 
selecionados, sempre ricos em proteínas e 
Ômega 3, e vendidos em 2 tipos de emba-
lagens: lata para as sardinhas e a inovadora, 
prática e econômica Pouch para o atum.

Serviços culinários
Visando facilitar cada vez mais a vida 

dos pro� ssionais da área de alimentação, a 
divisão Food Service Gomes da Costa está 
sempre desenvolvendo soluções práticas para 
o seu negócio.

Com a orientação e supervisão de uma 
equipe de especialistas em culinária, a Go-
mes da Costa é capaz de oferecer, além de 
sugestões para a melhor utilização do atum 
e da sardinha, elaboração de cardápios per-
sonalizados de acordo com as necessidades 
do seu estabelecimento.

Entre em contato conosco e agende uma 
reunião. Tel.(11) 5503-6875

Tel.: SAC 0800.704.1954
sac@gomesdacosta.com.br
www.gomesdacosta.com.br
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A D’ALLORA® também esteve presente no São 
Paulo Pizza Show, apresentando seus produ-
tos para a área de food service, assim como: 
Requeijão Tradicional, Requeijão Light, Reque-
ijão Tainá, Cheddar, Gorgonzola, Provolone e a 
linha de doces forneáveis Sweet Line Choco-
late e Doce de leite. 
A Dallora processa 7.500.000 litros de leite ao 
ano em modernos equipamentos que agre-
gam mais eficiência ao processo de produção. 

Anualmente, são produzidas mais de 10.000 
toneladas dos mais saborosos queijos cremo-
sos nos sabores: Requeijão, Cheddar, Provo-
lone, Gorgonzola, Light (com 40 % menos gor-
dura) e Premium (requeijão 100% lácteo). 
Atendendo clientes em todas as partes do 
país, a D’ALLORA conta com uma frota de 
veículos refrigerados, que são manndos 
dentro dos mais rígidos padrões de controle 
de qualidade e higiene. 

D’ALLORA ®

®

Mais sabor em sua vida!

MAIS UMA VEZ 
A BEIRA-MAR INOVOU.

Na SP Pizza Show 2015
a Beira-Mar lançou

seu e-commerce para
o mercado Food Service.

Sinônimo de qualidade 
em atum em conserva, agora

a Beira-Mar oferece mais 
praticidade para seu negócio.

SUA PIZZA DE ATUM 
EM UM CLIQUE

Cadastre-se no site e conheça 
nossas dicas de receitas que 

farão diferença para seu negócio.

Tecnologia em soluções 
para a indústria de alimentos

CONFIRA
QUAIS NOVIDADES
APRESENTAMOS NO EVENTO

Conheça nossa linha de fornos de esteira

www.MCI.ind.br
Tel: (011) 4013-7222
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Tel.: (11) 3769-1222
norberto.santos@anaconda.com.br

www.anaconda.com.br

Anaconda
farinha de qualidade 

para a Indústria 
Alimentícia.

O mercado de Food Service é uma 
tendência mundial, impulsionado pelo 
bom momento da economia brasileira, este 
segmento vem crescendo de forma signi-
� cativa, criando novas oportunidades de 
investimentos.

No mercado de  Food Service,  nos insu-
mos que o Moinho Anaconda atua, fazendo 
uso de inovações tecnológicas, pesquisas e 
testes rigorosos de qualidade,  oferece pro-
dutos  especí� cos aos mais diferentes tipos 
de produtos: pão, pastel, pizza, massa fresca 
entre outros. Atendendo as necessidades de 
padarias, pizzarias, restaurantes, pastelarias, 
docerias e rotisserias.

Nonno 
Pasini

A Tradicional Pizza 
de São Paulo

Em 1896, em Catanzaro, região da 
Calábria, sul da Itália, a família de Pasini 
Donatto resolveu partir para o nosso país, 
mas com certeza não imaginaram que seria 
o início da história da maior rede de pizzarias 
no Brasil. Os padrões por eles utilizados para 
a elaboraç!ão das melhores pizzas do mundo 
continuam a ser seguidos pela rede NONNO 
PASINI, ou seja: massa crocante batida e 
consumida no mesmo dia, molho elaborado 
apenas com tomates de primeira qualidade, 
recheios fartos e saborosos utilizando-se ape-
nas os melhores ingredientes do mercado e 
assadas no tradicional forno a lenha.

Estamos com prazo determinado a 
comercializaçãoo de novas franquias, com 
taxa inicial bastante simbólica, con� amos 
tanto no negócio que nosso maior interesse é 
ganhar com o sucesso de nossos franqueados.

Nonno Pasini
A tradicional Pizza de São Paulo

Central de Franquias (11) 3578-2712 ou 
(11) 99462-3331

franquia@nonnopasini.com.br
www.nonnopasini.com.br

Te.: (11) 2137-1191
clemente@rgalimentos.com.br

www.rgalimentos.com.br

RG 
Alimentos 

lança linha BORDA 
DE PIZZA

Conheça as soluções inteligentes 
que a RG Alimentos Processados criou 
para facilitar o dia a dia na gestão do
seu negócio. São alimentos processados pron-
tos para usar que dispensam o pré-preparo 
reduzindo tempo e mão-de-obra, risco de 
contaminação e facilitam o controle de custos 
e estocagem. A linha de recheios forneáveis 
para bordas de pizza, calzone, cones, etc. 

Com as linhas de alimentos prontos RG 
você terá muito menos trabalho na elabora-
ção de suas receitas e padronização de sabor 
e qualidade aos seus clientes. Várias opções 
entre recheios, coberturas de pizzas, pastas 
forneáveis, antepastos e molhos.

78 PIZZAS&MASSAS  Nº 20 - 2015

S Ã O  PA U L O  P I Z Z A S H O W



A D’ALLORA® também esteve presente no São 
Paulo Pizza Show, apresentando seus produ-
tos para a área de food service, assim como: 
Requeijão Tradicional, Requeijão Light, Reque-
ijão Tainá, Cheddar, Gorgonzola, Provolone e a 
linha de doces forneáveis Sweet Line Choco-
late e Doce de leite. 
A Dallora processa 7.500.000 litros de leite ao 
ano em modernos equipamentos que agre-
gam mais eficiência ao processo de produção. 

Anualmente, são produzidas mais de 10.000 
toneladas dos mais saborosos queijos cremo-
sos nos sabores: Requeijão, Cheddar, Provo-
lone, Gorgonzola, Light (com 40 % menos gor-
dura) e Premium (requeijão 100% lácteo). 
Atendendo clientes em todas as partes do 
país, a D’ALLORA conta com uma frota de 
veículos refrigerados, que são manndos 
dentro dos mais rígidos padrões de controle 
de qualidade e higiene. 

D’ALLORA ®

®

Mais sabor em sua vida!

MAIS UMA VEZ 
A BEIRA-MAR INOVOU.

Na SP Pizza Show 2015
a Beira-Mar lançou

seu e-commerce para
o mercado Food Service.

Sinônimo de qualidade 
em atum em conserva, agora

a Beira-Mar oferece mais 
praticidade para seu negócio.

SUA PIZZA DE ATUM 
EM UM CLIQUE

Cadastre-se no site e conheça 
nossas dicas de receitas que 

farão diferença para seu negócio.

Tecnologia em soluções 
para a indústria de alimentos

CONFIRA
QUAIS NOVIDADES
APRESENTAMOS NO EVENTO

Conheça nossa linha de fornos de esteira

www.MCI.ind.br
Tel: (011) 4013-7222
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