
informativoin formativo

67AT PIZZAS&MASSAS  Nº 22 - 2016 2016 - Nº 22  PIZZAS&MASSAS

15º CONGRESSO 
INTERNACIONAL DAS 

INDÚSTRIAS PROMOVERÁ 
INTEGRAÇÃO COM 

COMPRADORES 
INTERNACIONAIS

A ABIMAPI convida você a par-
ticipar do 15º Congresso In-
ternacional das Indústrias de 

Biscoito, Massas Alimentícias e Pães & 
Bolos Industrializados, que acontecerá 
de 22 a 24 de setembro deste ano, em 
Florianópolis, SC. O evento tem como 
principal objetivo contribuir para o 
fortalecimento e crescimento das 
categorias que representamos. Para 
garantir o mesmo sucesso das edições 
anteriores, promoveremos o debate 
sobre as tendências de consumo e 
análise de mercado dos produtos de-
rivados do trigo e outros cereais, bem 

como a discussão sobre os impactos 
da crise no cenário nacional. Quere-
mos difundir boas práticas de gestão, 
integrando profissionais em prol do 
desenvolvimento da indústria.

Como sempre, teremos a Feira 
de Exposição com fornecedores de 
equipamentos e insumos que apre-
sentarão as últimas novidades do 
mercado. Afinal, esta integração é es-
sencial para que tenhamos vantagens 
competitivas. Uma novidade desta 
edição será a Rodada de Negócios 
com compradores internacionais, 
promovida para os participantes do 

projeto Happy Goods, através da 
parceria ABIMAPI e Apex-Brasil. Esta 
dinâmica trará benefícios aos expor-
tadores e possibilitará a divulgação 
do congresso, Feira de Exposição e 
dos nossos produtos no mercado 
internacional. Focado nas categorias 
de biscoitos, massas alimentícias e 
pães & bolos industrializados, este 
evento transformou-se em uma 
das principais fontes de informa-
ção: uma plataforma de soluções 
para alavancar negócios e gerar 
ideias. Para mais informações, acesse  
www.abimapi.com.br
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ASSOCIADOS ABIMAPI PARTICIPAM DA GULFOOD

A Gulfood, maior feira de ali-
mentos e bebidas do Oriente 
Médio, aconteceu no Dubai 

World Trade Center, nos Emirados 
Árabes, entre os dias 21 e 25 de 
fevereiro, e recebeu sete empresas 
brasileiras participantes do projeto 
setorial Happy Goods Baked in Brasil, 
desenvolvido pela Associação Bra-
sileira das Indústrias de Biscoitos, 
Massas Alimentícias e Pães & Bolos 
Industrializados (ABIMAPI), em par-
ceria com a Agência Brasileira de 
Promoção de Exportações e Investi-
mentos (Apex-Brasil). As marcas Bau-
ducco e Visconti (Pandurata), Cory, 
Marilan, Itamaraty, Racine e Santa 
Edwiges, fizeram parte da exposição 
no espaço Brasil, em conjunto com 
a Apex-Brasil, que também recebeu 
a empresa visitante à feira, Nutrisul.

Com cinco mil expositores de 
120 países e 114 pavilhões interna-
cionais, a Gulfood é a única feira de 
negócios comparável aos eventos 
europeus ANUGA e SIAL, com con-
ferências, apresentação de tendên-
cias e premiação às empresas com 
produtos de excelência inovadora, 
destacando o segmento Halal.

Claudio Zanão, presidente da 
ABIMAPI, explica que no Oriente 
Médio,  incluindo as regiões do 
Levante e Norte da África, as ex-
portações brasileiras de biscoitos, 
massas alimentícias, pães e bolos 
industrializados, além de torradas, 
cereais e misturas, atingiram US$ 2,4 
milhões e 1,1 mil toneladas em 2015, 
apontando recuperação do setor na 
região após crescimento de 46% em 
valor e 81% em volume entre 2014 e 

o último ano. “Os principais destinos 
são Palestina, com cerca de 30% do 
total exportado pelo setor do Brasil 
para a região em valor, e Emirados 
Árabes, com cerca de 30% do total 
exportado pelo setor do Brasil para a 
região em volume”, completa. Nota- 
se, no entanto, que em 2015 outros 
mercados, como Argélia, Iêmen e 
Tunísia, passaram a somar 30% do 
volume de produtos exportados 
pelo Brasil para a região.

“Além da perspectiva de aprimorar 
o desempenho no mundo árabe, por 
meio da intensificação do relaciona-
mento com contatos já estabelecidos 
e abertura de novos, as empresas do 
setor participaram do evento visando 
também atingir mercados africanos 
interessados nos alimentos brasileiros 
expostos na feira”, completa Zanão.

ABIMAPI LEVA OITO EMPRESAS PARA A 
INTERNATIONAL SWEETS AND BISCUITS FAIR (ISM)

A 46ª edição da International  
Sweets and Biscuits Fair (ISM), reali-
zada em Colônia, Alemanha, entre os 
dias 31 de janeiro e 03 de fevereiro, 
recebeu oito empresas brasileiras 
participantes do projeto Happy Goods 
Baked in Brasil, desenvolvido pela ABI-
MAPI em parceria com a Apex-Brasil.  
O projeto setorial de promoção da ex-
portação Happy Goods Baked in Brasil 
é formado por 39 empresas brasileiras 
que anualmente exportam para mais 
de 80 países.

As marcas Bela Vista, Casa Suíça, 
Cory, Dauper, Marilan, Roots to Go e 
Pandurata (Bauducco/Visconti) fize-
ram parte do espaço Happy Goods de 
118 m² no Pavilhão 11.2, em conjunto 
com a equipe ABIMAPI e a empresa 

visitante à feira, Tondo/Orquídea. Com 
o tema “O futuro e o coração dos doces 
e aperitivos”, as empresas apresen-
taram principalmente suas linhas de 
biscoitos, como os crackers, wafers, 
amanteigados, recheados, cobertos 
de chocolate e cookies, mas também 
bolos, bolinhos, panetones, tortas, 
torradas, aperitivos, salgadinhos e 
chocolates, entre outros.

Claudio Zanão, presidente da 
ABIMAPI, explica que foram 25 profis-
sionais brasileiros, entre empresários, 
funcionários e parceiros dos asso-
ciados, em busca da promoção dos 
produtos do setor e incremento das 
vendas no mercado externo. “Geramos 
mais de 400 contatos e US$ 4 milhões 
em negócios, atingindo compradores 

e distribuidores de países específicos, 
como Estados Unidos, Canadá, Méxi-
co, Alemanha, Arábia Saudita, bem 
como outros da América Latina, África, 
Oriente Médio, União Europeia e Leste 
Europeu”. 

Além da participação neste even-
to, que é a maior feira mundial do 
segmento, as empresas buscaram um 
adequado benchmarking, conhecen-
do melhor a realidade do mercado 
europeu, realizando contatos para 
exportação e avaliando demais pos-
sibilidades de negócios. Algumas, 
inclusive, aproveitaram a passagem 
pela Europa para visitar pontos de 
venda e conhecer mercados cultural-
mente mais próximos do Brasil, como 
Portugal e Espanha.



Rendimento: 10 porções • Grau de dificuldade: fácil • Tempo de preparo: 40 minutos
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SAUDÁVEL E GOSTOSO, EXPERIMENTE A SALADA DE GRÃO DE BICO 
COM MACARRÃO AO MOLHO DE LARANJA E MOSTARDA

O grão de bico é uma excepcio-
nal fonte de fibra para baixar o 
colesterol. Já o macarrão, é um 
alimento que reúne baixas concen-
trações de sódio e gordura, além de 
ser uma rica fonte de carboidratos, 
que nos traz energia para as ativi-
dades diárias.

Confira a dica da  ABIMAPI, 
que une sabor e saúde em uma só 
receita.

Ingredientes
500g de macarrão de grano duro 
cozido al dente;
530g de grão de bico em conserva 
(2 latas).

Molho de laranja, mostarda e mel
1 colher (sobremesa) de mostarda;
100ml de suco de laranja natural, 
fresco;
1/2 de xícara (chá) de vinagre de 
vinho tinto;
150ml de azeite extra virgem;
100ml de água de cozimento do 
macarrão;
100g de azeitonas pretas, sem caroço e fatiadas;
1 colher (sobremesa) de mel;
1 xícara (chá) de sementes de romã fresca;
1 colher (sopa) de folhas de hortelã lavadas, secas e bem 
picadas;
1/2 xícara (chá) de folhas de salsinha lavadas, secas e 
bem picadas;
1 dente de alho amassado;
2 colheres (sopa) de pimentão vermelho cortado em 
cubos pequenos;
6 colheres (sopa) de cebola picada;
2 tomates sem pele cortados em cubos pequenos;
1 colher (sopa) de queijo tipo parmesão curado ralado;
sal, pimenta branca, noz-moscada ralada e temperos a 
gosto.

Modo de preparo
Molho de laranja com mostarda e mel
Misture bem todos os ingredientes e tempere o macar-
rão ainda quente. Junte o grão de bico e leve para gelar.

Montagem
Em uma saladeira grande coloque a massa cozida e 
temperada e decore a gosto.
Sirva fria.

Informações nutricionais
Carboidrato da porção: 36,2g.  
Proteínas da porção: 8,5g.  
Gorduras da porção: 18,8g. 
Fibras da porção: 6,2g.
Calorias da porção: 347,9 kcal. 



Rendimento: 6 porções • Grau de dificuldade: fácil • Tempo de preparo: 20 minutos

PRATICIDADE, SAUDABILIDADE E SABOR NUMA ÚNICA RECEITA: 
SALADA DE MACARRÃO COM ATUM

O atum é fonte de proteínas, ôme-
ga 3, ferro, magnésio, potássio, fósforo, 
selênio, vitaminas B3, B6 e B12, entre 
outras propriedades interessantes. Já 
o macarrão é reconhecido como um 
alimento que reúne baixas concentra-
ções de sódio, gordura e colesterol. É 
uma rica fonte de carboidratos, que 
nos traz energia para as atividades 
diárias. A versão integral, por exemplo, 
conta ainda com inúmeros nutrientes 
importantes para a saúde, como as 
vitaminas do complexo B e ferro.

Que tal uma receita com todos 
estes elementos nutricionais? 

Ingredientes
500g de macarrão de grano duro no 
formato parafuso cozido al dente;
1 lata de milho verde cozido no vapor 
(300g);
1 lata de seleta ou uma cenoura escal-
dada e cortada em cubos;
½ xícara (chá) de salsinha picada;
50g de azeitonas recheadas e fatiadas;
2 colheres (sopa) de cebola bem  
picada;
3 latas de atum em água (400g aproximadamente);
mix de folhas a gosto (opcional).

Molho
200g de maionese light;
200g de creme de leite light;
1 colher (sopa) de mostarda;
sal e pimenta a gosto.

Modo de preparo
Molho 
Misture bem todos os ingredientes e tempere o ma-
carrão ainda quente. Deixe esfriar, acrescente delicada-
mente o milho, a seleta, a salsinha, a azeitona, a cebola 
e, por último, o atum em pedaços.

Montagem
Em uma saladeira grande coloque as folhas, a massa 
cozida, temperada e decore a gosto. Sirva fria.

Informações nutricionais
Carboidrato da porção: 41g.  
Proteínas da porção: 23,3g.  
Gorduras da porção: 18,6g. 
Fibras da porção: 3,2g.
Calorias da porção: 424,1 kcal.
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Rendimento: 4 porções • Grau de dificuldade: fácil • Tempo de preparo: 20 minutos

SALADA DE MACARRÃO AO MOLHO PESTO NO POTE
Diferentes saladas mon-

tadas em pote viraram uma 
tendência gourmet em vários 
lugares do mundo. Esta é 
uma ótima ideia para garantir 
um almoço rápido, prático 
e saboroso, já que a tampa 
conserva o alimento por mais 
tempo.

A equipe de culinaristas 
da ABIMAPI ensina a preparar, 
em apenas 20 minutos, uma 
deliciosa salada de macarrão 
ao molho pesto no pote. 

Ingredientes
250g de macarrão integral 
grano duro no formato para-
fuso cozido al dente;
24 tomatinhos grape;
250g de ricota fresca ou 
mussarela cortada em cubos  
pequenos;
3 xícaras (chá) de folhas de rú-
cula ou mix de folhas a gosto.

Molho pesto
1 xícara (chá) de folhas de 
manjericão fresco;
150g de castanhas de caju ou do Brasil;
50g de queijo parmesão ralado;
2 dentes de alho;
4 pedras de gelo;
150ml de azeite;
sal e pimenta a gosto.

Modo de preparo
Molho pesto
Coloque todos os ingredientes em um processador de 
alimentos e utilize a tecla pulsar para o preparo. Bata 
até obter um molho homogêneo. Tempere o macarrão 
ainda quente com duas colheres de sopa de molho pesto 
e reserve o restante para a montagem.

Montagem
Em um pote coloque uma porção de molho pesto, a 
ricota em cubos, o macarrão, os tomatinhos e finalize 
com as folhas de rúcula. Mantenha refrigerado.

Informações nutricionais
Carboidrato da porção: 36,3g.  
Proteínas da porção: 22,3g.  
Gorduras da porção: 67,2g. 
Fibras da porção: 4,3g.
Calorias da porção: 840,4 kcal. 
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