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Finlandia Vodka lança Vodkas Flavorizadas
A proposta de Finlandia Vodka Flavours é trazer sofisticação à cultura brasileira de beber a vodka em drinks
A Finlandia Vodka, marca da
norte-americana Brown-Forman,
comercializa no Brasil a Finlandia
Vodka Flavours. O produto está
disponível em quatro sabores
diferentes, como Tangerine,
Cranberry, Mango e Lime Fusion.
O objetivo de comercializar a
Finlandia Vodka Flavours no Brasil é
apresentar opções para um público
que já está acostumado a degustar
a vodka desta forma. “O consumidor
brasileiro bebe vodka, na maioria das
vezes, combinada com algum mix.
Detectamos também que as pessoas
estão buscando certa sofisticação na
bebida e por isso apostamos nesta
mistura do hábito brasileiro com
as vodkas flavorizadas”, explica a

gerente de Marketing de Finlandia
Vodka Brasil, Jéssica Mazzonetto.
Esses sabores produzidos com a
bebida não impedem a prática de
fazer drinks com a vodka, já que a
Finlandia Vodka Flavours passa pelo
processo de infusão natural, o que a
deixa somente com o aroma da fruta
e substâncias como açúcar e gordura
ficam retidas em um filtro, deixando a
vodka mais neutra e mais suave.
“Queremos convidar os
consumidores a descobrir uma
nova forma de consumir vodka,
apresentando-lhes os diferentes
sabores de uma das melhores vodkas
do mundo, a Finlandia Vodka”, conclui
Jéssica Mazzonetto.

DUFF BRASIL PATROCINA SEGUNDA EDIÇÃO DO SÃO PAULO
BOTECO WEEK
A segunda edição do São Paulo Boteco Week contará
com o apoio da cerveja Duff. Alguns botecos já estão
credenciados para participar do festival. São eles:
Veríssimo Bar, Tubaína bar, Gorila Café, Casa da Sogra,
Caos, Bartira, Bar Providência, Fort London, Little Darling,
entre outros. Durante o evento, que acontece até o dia

23 de março, os locais disponibilizarão combinações de
bebidas com comidas típicas de boteco por R$ 25. “A Duff
Brasil acredita que o evento é uma ótima oportunidade
para o público conhecer botecos interessantes da cidade
com suas melhores combinações”, afirma Bruno Scaravelli,
sócio da Duff Brasil.

Miolo entra em importante carta de vinhos em Xangai
A Miolo Wine Group reforça sua presença em Xangai, ao
introduzir vinhos na carta do The House of Roosevelt (Casa
Roosevelt), restaurante localizado no The Bund, região mais
nobre e badalada da cidade. Quem frequentar o local poderá
apreciar o Quinta do Seival Castas Portuguesas, o Merlot
Terroir e o Lote 43, únicos vinhos brasileiros a figurarem em
uma carta com 3000 rótulos.
“Os vinhos brasileiros alcançaram níveis de qualidade
respeitáveis. O ingresso no mercado internacional exibe sinais
promissores. O Brasil será capaz de competir no mercado
internacional se os produtores brasileiros continuarem
acreditando na sua diversidade, apostando em uma
abordagem mais individualizada e buscando características
próprias para os seus rótulos. A Miolo, por exemplo, é prova
da diversidade dos vinhos brasileiros”, afirma o brasileiro Fábio
Carrico de Souza, sommelier do restaurante chinês.
No ano passado, a Miolo abriu duas lojas de marca própria em
Xangai, na China, país que deve ser o sexto maior consumidor

mundial da
bebida até 2014,
conforme relatório
de mercado
divulgado pela
Vinexpo em 2011.
A iniciativa foi da
empresa local
Ningbo Ke Peng,
importadora
exclusiva da
Miolo. “Os vinhos
brasileiros ainda são novidade na China, mas já despertam
a simpatia de quem os degusta”, afirmou na época da
inauguração, em outubro, a importadora Jannie Jian. A Miolo
ingressou no mercado chinês há cerca de um ano e meio. No
ano passado, o país respondeu por 14% das exportações totais
da vinícola de 320 mil garrafas.

De gole em gole...
» Fruta e nada de conservantes. Essa é a
proposta de Maracujá&Nada, nova bebida
da Coca-Cola Brasil que, ao lado de
Limão&Nada, é a aposta da companhia
para o verão. Maracujá&Nada é o
refresco mais simples de todos, feito com
suco da fruta e nada de conservantes.
Ideal para acompanhar as refeições
e torná-las ainda mais saborosas,
Maracujá&Nada faz parte da família Del
Valle e tem a naturalidade, a refrescância
e a praticidade como suas principais
características.
Maracujá&Nada chega ao mercado em
embalagens PET proprietárias de 300 ml
e 1 litro, inovadoras
para essa categoria.
Desenvolvidas pela
Graham, as garrafas
são envoltas por
um rótulo sleeve
desenvolvidos pela
agência Oz Design
e que contam com
ilustrações bem
humoradas do artista
francês Serge Bloch.

» A vinícola catarinense Villaggio Grando
implantou um sistema mais natural de
combate às pragas na colheita de suas
videiras, utilizando-se da aplicação de
jatos de ar quente sobre as folhagens
para destruir fungos e tornar a planta
mais resistente. A inovadora tecnologia
brasileira, desenvolvida há pouco tempo
em parceria com outras vinícolas, garante
método mais natural na produção das
uvas, reduzindo substancialmente a
aplicação de produtos químicos, que são
substituídos pelos jatos de ar quente
aplicados durante alguns segundos em
cada planta. O sistema, que também está
sendo adotado por outras importantes
vinícolas da Região Sul, contribui para a
proteção do meio-ambiente e sobretudo
para a boa saúde dos consumidores de
vinho, muitas vezes até eliminando o uso
de defensivos químicos nas videiras.
» A Cervejaria Bamberg, uma das
cervejarias artesanais mais premiadas
do mundo, e o Real Café & Bistrô, ambos
da região de Sorocaba, vão realizar uma
atração internacional com a cantora
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coreana Hee Kyung Na.
Apesar de possuir nacionalidade coreana,
Hee Kyung Na está em turnê pelo Brasil
cantando Bossa Nova. A incrível mistura
promete surpreender os espectadores e
amantes da musica brasileira.
Hee Kyung Na vem acompanhada pelo
experiente musico César Machado
Quarteto, que já tocou com diversos
músicos brasileiros famosos.
O show imperdível
vai acontecer
dia 30 de março,
às 20 horas
na Cervejaria
Bamberg, em
Votorantim, no
interior paulista.
O evento vai ser
regado a chopes
da Bamberg
e petiscos de
boteco.
Leia as matérias completas no site
www.bebidaseafins.com.br

