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NOVIDADES DE SALGADARIA E CONFEITARIA INVADEM A FIPAN 2018 PROMETENDO CHAMAR A ATENÇÃO DOS VISITANTES
Além de eventos que acontecerão simultaneamente como a Arena do Confeiteiro, Arena do Pão, Fipan Pizza e Estação Café, a
FIPAN 2018 apresentará as novidades dos expositores em doces e salgados que darão toques especiais nos produtos
oferecidos em seus negócios.
Novidades para o preparo de salgados e doces sempre estão presentes na FIPAN. E a grande maioria dos lançamentos
tornam-se produtos deliciosos tanto nas panificadoras, confeitarias e no food service. Na edição desse ano, os lançamentos
prometem provocar a criatividade dos visitantes em seus negócios.
Na área de misturas para a panificação, a Braven Foods lançará uma linha inteiramente dedicada para os pães com
opções de pão de forma, ciabatta, australiano, hambúrguer e até mesmo um feito com sementes andinas. A companhia é
destacada por sua prática 100% livre de matérias alergênicos como o glúten, leite, soja, ovos, castanhas diversas, além de não
utilizar corantes ou conservantes em seus produtos.
Já a Cacau Foods trará novas misturas de recheios forneáveis, ganaches e pastas de chocolate para o consumidor,
facilitando a vida do confeiteiro ao agilizar o preparo de diversas receitas. A pequena Doces Portão, também pensando em
recheios, disponibilizará uma solução prática para o uso de doce de leite em pães e bolos com um pacote em bisnaga contendo
um quilo do tradicional doce brasileiro.
Voltada especialmente para os produtores de salgados, a Festmaq pretende atender empresário médios e pequenos
com o promissor lançamento de uma nova máquina de produção de salgados com a opção de dois recheios. O diferencial, além
da agilidade, é a facilidade da tecnologia simplificada que o mecanismo oferece ao usuário.
Opções para comer na hora também estarão disponíveis na FIPAN. Para atrair novos consumidores, a Casa Gablé
inaugurará a linha Gablets, uma caixinha com chocolates drageados de diversos sabores com opções tradicionais até outras
voltadas para gostos mais sofisticados como amêndoas, avelã e pistache.
Por fim, agora envolvendo decoração de confeitos, a ArtCake apresenta novos corantes e sprays. A novidade do corante
é o fato de ser lipossolúvel, ideal para colorir produtos à base de gordura como chocolates e cremes. Com os sprays, a linha
receberá duas novas adições: fosco e metalizado, ideais para confeitos maiores como bolos e outros doces envoltos por pasta
americana e coberturas em geral.
A FIPAN 2018 – Feira Internacional de Panificação, Confeitaria e Varejo Independente de Alimentos -- terá quatro
eventos acontecendo simultaneamente – a ARENA DO CONFEITEIRO, ARENA DO PÃO, FIPAN PIZZA e ESTAÇÃO CAFÉ –, tem
como apoiadores o SINDUSTRIGO, AIPESP, ABIP, FIESP, International Union of Bakers and Confectioners (UIBC), Confederación
Interamericana de la Industria del Pan (CIPAN) e acontecerá entre os dias 24 e 27 de julho, das 13 às 21 horas (no dia 27
encerrará às 19 horas), no Expo Center Norte, em São Paulo. A organização e vendas é da Seven e a realização,
SAMPAPÃO. Nesse ano, a FIPAN contará com cerca de 320 expositores e mais 450 marcas. É expressamente proibida a entrada
de menores de 16 anos, mesmo acompanhado pelos responsáveis. Mais informações no site www.fipan.com.br.
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