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Ja estem preparats per a l'estiu! 
En aquest número de Burbujas 
podreu observar que fem 
referència a moltes notícies de 
productes molt centrades en 
aquesta època de l'any en la 
qual la calor i la hidratació són 
tan protagonistes. Refrescs, 
sucs, cervesa, hi ha tantes 
possibilitats de fer més suporta-
ble la calor que tot depèn de les 
vostres preferències. A més 
aquest any toca estiu d'Euroco-
pa de futbol. Pels que estimen 
aquest esport serà una excusa 
perfecta per reunir-se en un bar 
per animar al seu país i als que 
no us agrada el futbol recordeu 
que sempre hi ha bars sense 
televisió en els quals gaudir. 
Bars, quiosquets de platja… tots 
llestos per començar l'època 
estiuenca. Que gaudiu molt!

Grup VIVÓ

Burbujas
Vivó
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limentaria 2016, en la seu 40 aniversari, ha 
clausurat l'esdeveniment amb l'assistència de 
visitants de 157 països (16 més que en 2014), 
confirmant el seu poder de convocatòria interna-
cional i el seu paper a l'hora de dinamitzar les 
exportacions de les empreses del sector. Així 
mateix, el saló evidencia la reactivació de la 
demanda nacional davant l'augment del consum.

Les 4.000 empreses expositores procedents 
de 78 països i els 140.000 visitants registrats, 
un 32% d'ells internacionals, reflecteixen 
la potència d'aquest esdeveniment. Dels 
44.000 visitants internacionals, un 2% més 
que en 2014, la meitat procedeix d'Europa 
principalment de França, Itàlia, Regne Unit, 
Portugal i Països Baixos. Com a segon gran 
mercat geogràfic en visitants se situa EE.UU, 
seguit d'Amèrica Llatina, amb professionals 
de Mèxic, Colòmbia, Xile i Perú al capdavant. 
També despunta Àsia amb Japó, Hong Kong 
i Xina com a referència. D'Orient Mitjà cal 
citar el creixement dels visitants dels Emirats 
Àrabs. En la llista de visitants de nous països 
destaquen Tunísia, Algèria, Oman, Kuwait, 
Aràbia Saudita, Nigèria, Congo i Moçambic.

Paral·lelament, Alimentària ha convidat a 800 
compradors estrangers, un 62% més que en 
2014. Es tracta d'importadors i distribuïdors 
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d'Europa, Àsia, Llatinoamèri-
ca i EE.UU que han celebrat 
11.200 reunions de negocis amb expositors, 
un 12% més que en la passada edició. Aquestes 
trobades organitzades al costat de Federació 
d'Indústries d'Alimentació i Begudes (Fiab), 
el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi 
ambient (Magrama), ICEX Espanya i Acció de 
la Generalitat de Catalunya, són molt ben 
valorades per les empreses participants.

En el certamen ha destacat l'espai Innoval amb 
300 nous llançaments entre els quals s'ha premiat 
a marques com a Cellers Sanviver, Nestlé, 
Dulcesol, Aneto o Noel, entre unes altres. Entre 
els productes més destacats d'aquest any figuren 
un vermut ecològic, embotits per a vegetarians o 
brioixeria i snacks amb algues responent, així, a 
noves demandes de propostes més saludables, na-
turals i orgàniques, i la cerca d'aliments enriquits 
per augmentar el benestar i prevenir malalties.

El principal termòmetre d'innovació i tendències 
ha estat The Alimentària Hub, un gran espai amb 
més de 200 activitats de coneixement i debat 
com el Congrés de la Dieta Mediterrània; les 
trobades Aliber de R+D+i de Fiab o l'espai per 
start-ups The Food Factory. Es calcula que en les 
diferents jornades i ponències celebrades han 
participat més de 2.200 persones.

 Revistaaral.com

urant el Saló Internacional de l'Alimentació i Begudes 
Alimentària Cafè Crem, marca de cafè del Grup de Distri-
bució Costa Brava, del que GrupVIVÓ formem part, hem 
presentat un nou cafè, el cafè Mieludo.
Aquest cafè s'elabora amb un nou mètode artesanal d'asse-
cat patentat per Cafè Crem. Consisteix a deixar que els 
grans de cafè, una vegada despulpats, s'impregnin de la 
seva pròpia mel natural. Aquesta mel, rica en sucres dóna 
més dolçor al producte final.
Així obtenim un matís de sabor dolç, únic i que solament podràs gaudir amb Ideal Coffee Mètode 
Mieludo. Un cafè ideal per degustar amb menys sucre per poder apreciar totes les seves propietats.

Nou cafè de Cafè Crem, mètode Mieludo



Granini Fruti es presenta amb un envàs divertit, pràctic i 
únic a Espanya, l'envàs Tetra Brik Aseptic Edge 200ml, 
diferencial i innovador en el lineal de sucs, nèctars i 
begudes a força de fruita. Granini Fruti ofereix el millor 
de la fruita aportant la vitalitat natural que tots els pares 
i les mares desitgen per als seus fills. I és que el nou Fruti 
conté Vitamina C d'origen natural.
Amb Granini Fruti, els nens gaudiran jugant gràcies al seu 
original format alhora que prendran una beguda rica en 
Vitamina C d'origen natural, la acèrola, una fruita amb alt 
contingut en vitamina C. Això ho converteix en l'aliat 
perfecte per al dia a dia dels nens.
És per això que Granini Fruti està disponible en els gustos 
favorits dels més petits: taronja, préssec, pinya i El teu 
Berenar. El Granini de sempre ara amb nou disseny, 
format i molta més vitalitat!
L'envàs Tetra Brik Aseptic Edge es presenta en un format 
de 200 ML ideal per gaudir del seu contingut gràcies al 
seu senzill sistema d'obertura i a la palleta que ho acom-

panya, que facilita el seu 
ús a qualsevol moment i 
lloc i converteix la seva 
experiència en un joc de 
nens.
Granini entra per primera vegada al lineal base de llet de 
la mà de Fruti Llet, la beguda que barreja el millor de la 
fruita de Granini, seleccionada especialment per donar el 
millor sabor, i els beneficis de la llet.
Sota el segell de garantia que sempre ha acompanyat a la 
marca al llarg dels seus 50 anys d'existència, aquesta 
nova gamma és font de Vitamina D, fonamental per al 
creixement de les dents i dels ossos, no solament en edat 
infantil, sinó també en l'adolescència.
La gamma de Granini Fruti Llet presenta saboroses 
receptes amb una combinació de fruites especialment 
pensada en els gustos dels més petits: es podrà trobar el 
Tropimix, de pinya, mango i plàtan, i Mixterráneo, de 
préssec taronja i poma. 

Damm ha iniciat el procés d'ampliació de les seves 
plantes de Barcelona i Murcia amb l'objectiu d'augmen-
tar la seva capacitat de producció en tots dos centres. 
La implantació d'infraestructura addicional en aquestes 
dues fàbriques aconseguirà ampliar la producció en 
més d'1.000.000 d'hectolitres i s'emmarca en el pla 
estratègic industrial 2015-2017 de la companyia. Amb 
aquesta ampliació, la capacitat total de producció de 
cervesa de Damm se situarà en més de 7 milions d'hec-
tolitres en les plantes de Múrcia i El Prat.
En els últims anys, i a causa del creixement i a l'expan-
sió internacional de Damm, la fàbrica del Prat ha 
ampliat la seva portafolis de cerveses elaborades així 
com la tipologia de formats d'envasament. Aquests 
canvis han exigit la modificació i adaptació de les 
instal·lacions, objectius prioritaris per Damm, que en 
2016 crearà 100 nous llocs de treball per cobrir les 
necessitats de la companyia.
Les mesures suposaran una significativa ampliació de la 

capacitat de les plantes, alhora que milloraran la 
flexibilitat i adaptació a noves varietats de cervesa i a 
les diferents necessitats de packaging dels mercats en 
els quals opera. D'aquesta manera, la planta de Damm 
al Prat es veurà ampliada amb la incorporació de set 
nous tancs de fermentació i guarda, i una nova línia 
d'envasament d'ampolles de vidre. Paral·lelament, la 
planta de Múrcia es reforçarà amb quatre tancs de 
fermentació i guarda i amb diversos equips en les 
aèries de malteria, de cocció i envasat.
El projecte de millora de la competitivitat d'ambdues 
plantes es va iniciar en 2015. Gràcies a les accions 
desenvolupades, el centre de producció de Damm al 
Prat va incorporar el passat any quatre tancs de 
fermentació i guarda i una nova línia de barril. Així 
mateix, la planta de Múrcia es va reforçar amb dos 
tancs de fermentació i guarda i amb un nou tren 
d'envasament de llaunes. 

S'obre el termini 
d'inscripció de
candidatures de la 17ª 
edició de “El Producte 
de l'Any”
El Gran Premi a la Innovació: 
l'elecció pels consumidors 
del Producte de l'Any, ha 
iniciat el termini d'inscripció 
de candidatures per la seva 
17ª edició. En aquesta ocasió 
podran participar els produc-
tes que hagin estat llançats 
al mercat espanyol entre l'1 
de gener de 2015 i el proper 
30 de setembre de 2016. Els 
productes candidats, una 
vegada validats pel comitè 
deontològic del certamen, se 
sotmetran al jurat més 
estricte, el consumidor. 
Marketingnews.com

Es lliuren els premis 
als millors formatges 
espanyols de 2015
S'han lliurat, en el marc del 
Saló Internacional de 
l'Alimentació i Begudes 
Alimentària 2016 els premis 
als millors formatges espan-
yols de 2015 en les seves 
diferents categories. En 
aquesta edició, el Premi 
Aliments d'Espanya al Millor 
Formatge any 2015 ha recai-
gut en el Formatge Otatza, 
de Formatgeria Joseba 
Insausti, de Ordizia (Guipús-
coa), que també ha obtingut 
el premi en la modalitat de 
formatge madurat d'ovella. 
Revistaaral.com

Alimentació i Begudes 
aprofundeixen en el 
seu compromís
amb el medi ambient
La indústria espanyola 
d'alimentació i begudes, com 
a primer sector industrial del 
país i en un impuls clar del 
seu compromís amb el medi 
ambient, desenvolupa el 15 i 
16 de juny la segona edició 
del ENVIFOOD Meeting Point, 
el punt de trobada en el qual 
empreses del sector i de 
solucions mediambientals 
s'uneixen per aprofundir en 
els seus reptes i objectius 
conjunts. Revistaaral.com  

Arriben les vacances. Consells perquè
la dieta sobrevisqui a l'estiu
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Primer que res, hem de donar-li una vital importància a la hidra-
tació, sobretot si ens exposem al sol o realitzem alguna activitat 
física (tennis platja, voley, trotar o simplement caminar en la riba 
del mar). La millor beguda és l'aigua mineral (recordar que 
existeixen opcions baixes en sodi per a les persones hipertenses), 
sinó, tenim les gasoses light, aigües minerals saboritzades, soda i 
l'opció de preparar sucs light (sempre amb aigua que considerem 
segura). No ens podem oblidar de les infusions, el cafè, el te i el 
mat també estan presents, però ull: aquestes begudes augmenten 
la diüresis (eliminació de líquids), per tant no hem d'abusar 
d'elles si són l'única font d'hidratació triada.
Aquestes són algunes opcions de menús fàcilment adaptables a la 
rutina a la platja: 
DESDEJUNIS/BERENAR 
· Liquats fets amb fruites fresques, aigua i edulcorant.
· Amanides de fruites sense sucre (amb edulcorant i suc de
 taronja o aranja són una excel·lent opció).

· Pans integrals amb 
formatges magres.

· Iogurts descremats 
(poden ser amb fruites 
o cereals sense sucre). 

DINAR
· Amanides amb vegetals de diversos colors, l'ideal seria agregar-li 
algun aliment que contingui proteïnes (trossets de pollastre, 
clara d'ou, daus de formatge magre). Si van a ser traslladada en 
recipients plàstics, no convé portar-les condimentada, és prefe-
rible amanir al moment.

· Sandwich de pa integral, formatge magre i vegetals (enciam, 
tomàquet, ceba, etc.): sí, es pot, però no tots els dies, cal usar 
la imaginació!!!

· Pastissos de vegetals: preferentment fetes amb masses light, unides 
només amb clares. Els vegetals no han de ser saltejats ni fregits, és 
més saludable cuinar-los al microones, al vapor o bullir-los. 

Coca-Cola, patrocinador oficial de la UEFA EURO 
2016 va presentar a París el seu programa per a la 
fase final de l'Eurocopa en línia amb la seva 
campanya 'Sent el sabor'.
El desig de Coca-Cola és sorprendre a tots els 
afeccionats al futbol oferint experiències innova-
dores en la línia amb la seva campanya 'Sent el 
sabor' llançada a tot el món en el mes de gener. Els 
afeccionats decideixen si seguir el gran esdeveni-
ment sols, amb amics i família, a casa, en l'estadi, 
a les ciutats o en un bar, i per això Coca-cola 
ofereix un ampli paquet ple d'innovacions i jocs en 
un ambient festiu.
I finalment però no menys important, Coca-cola ha 
triat a Arsène Wenger com el seu expert. L'entre-
nador de l'Arsenal analitzarà els diferents partits i 
el torneig en general amb vídeos exclusius que es 
publicaran a les xarxes socials de la marca.
Programa de Coca-cola per a la UEFA EURO 2016

Comptaran amb 816 
joves europeus d'entre 
13 i 17 anys per portar 
les banderes que acom-
panyaran als jugadors 
quan surtin al camp, 
establiment d'un siste-
ma de comandes que permetrà als afeccionats 
rebre la seva comanda directament en el seu 
seient de l'estadi, presència en les fan zones amb 
un espai dedicat a Coca-cola, cabines de fotos en 
les fan zones i fotomatons portàtils a les ciutats 
perquè els afeccionats es facin selfies a l'estil dels 
croms de Panini
En els bars Coca-cola donarà a 300 bars neveres 
ecològiques i Wi-Fi a tota la regió, 14 punts de 
reunió a les deu seus, incloent tres a París i venda 
d'ampolles amb els colors de la UEFA EURO 2016. 

El batut de cacau sense lactosa, sense gluten ni sucres afegits és 
ideal per qui vol cuidar-se sense renunciar al sabor de l'autèntic 
batut de cacau.

Les begudes sense lactosa cada vegada són més populars ja que 
cada vegada hi ha més persones amb intolerància a la lactosa al 
nostre país. A més moltes persones se sumen a les begudes sense 
lactosa ja que són percebudes com a productes més saludables i 
sobretot més fàcils de digerir.

En resposta a aquesta demanda creixent del mercat, Cacaolat ha 
decidit apostar per un producte sense lactosa perquè la seva 
gamma pugui cobrir les diferents necessitats dels consumidors. 
D'aquesta manera, Cacaolat 0% ha eliminat la lactosa de la seva 
fórmula sense que el seu sabor i textura es vegin afectats amb 
l'objectiu de crear un producte més digestiu, que permeti a aque-
lles persones que són intolerants a la lactosa o que simplement 
desitgen sentir-se més lleugeres gaudir de l'autèntic plaer de 
Cacaolat.

Cacaolat 0% està elaborat amb la mateixa qualitat i quantitat de 
cacau que el Cacaolat original per mantenir el seu característic 
sabor. Mantenir uns hàbits de vida saludables i permetre's petits 
capritxos ja no és alguna cosa incompatible gràcies a Cacaolat 0%, 
el batut 0% greixos, baix en calories, sense sucres afegits i edulco-
rat amb Stevia, un edulcorant 100% natural, sense calories, que 
permet endolcir fins a 300 vegades més que el sucre convencional. 
A més, Cacaolat 0 % és apte per celíacs al no contenir gluten entre 
els seus ingredients.

Revistaaral.com

Granini crea un nou segment 
en la seva entrada
en la categoria de refrescs

Granini, marca de referència en el sector sucs amb més de 50 
anys de presència al mercat, s'endinsa en la categoria de 
refrescs i ho fa amb la creació d'un nou segment de producte en 
el lineal. Per a això, i sota el paraigua d'una estratègia interna-
cional del grup alemany, la companyia llança una nova marca 
exclusiva per al mercat espanyol sota el nom de Zitro.
Un dels aspectes més destacables és que conté un tipus de bom-
bolla única en refrescs. Es tracta de la bombolla d'agulla que 
Granini ha desenvolupat expressament per a aquest producte. 
Aquest tipus de bombolles són més fines i es caracteritzen per 
potenciar i intensificar més el sabor. Aquest toc sofisticat eleva 
el producte al fet que el consumidor ho percebi com una beguda 
refrescant, premium i dirigida a un públic adult.
Zitro arriba al mercat espanyol amb 3 sabors diferents, en els 
quals predomina un ingredient principal i se li afegeix un toc 
especial. Es podran degustar les varietats de Taronja&Flor del 
taronger, Nabius&Llimona i Llimona&Lima. Segons Maria Mas-Ba-
gà, de Granini, “estem molt satisfets de l'acolliment que està 
tenint la marca en aquesta primera fase de promoció i amb la 
resposta que estem rebent per part del canal de distribució, i és 
que es tracta d'una proposta innovadora que aportarà valor a la 
categoria i donarà una resposta a un segment de la població 
adulta”. A més, Maria Mas-Bagà afegeix que “amb Zitro ampliem 
el nostre portafolis el que ens permet atreure a nous consumi-
dors i a estar presents en altres moments de consum, i sempre 
amb l'aval d'una marca de confiança com és Granini”.
Respecte als formats, els 3 sabors es podran trobar en envasos 
de PET de 1L amb un disseny Premium i molt transparent. A 
més, es llança en format de llauna de 0,33L sleek els sabors 
Taronja&Flor del taronger i Llimona&Llima per facilitar així la 
prova i el consum on the go. 

Cacaolat 0%:
l'autèntic plaer del millor 
cacau, sense lactosa 



star ben hidratat és sempre essencial per 
a la salut, es realitzi o no activitat física. Les 
begudes refrescants, per la seva gran varie-
tat de sabors, són una agradable i divertida 
alternativa per hidratar-se durant tot l'any.

A l'estiu, per la calor i les altes temperatu-
res, estem conscienciats de la importància 
d'aportar líquid al nostre organisme per 
estar ben hidratats. A l'hivern, encara que 
no tenim la mateixa sensació de calor, 
també estem exposats al fet que el nostre 
organisme perdi líquid i, com a conseqüèn-
cia, a fatigar-nos més ràpidament sense 
adonar-nos. És important hidratar-nos 
correctament en qualsevol època de l'any. 

La set és el senyal d'alerta que ens informa 
d'un dèficit de líquid. Quan les cèl·lules 
perden aigua, comencen a contreure's i es 
transmet un missatge al cervell activant-se 
la sensació de set.

Quan eliminem aigua, s'eleva la concentra-
ció de les sals en el sistema vascular o 
sanguini, per la qual cosa perden el seu 
equilibri. Estar ben hidratat és fonamental 
ja que contribueix al bon funcionament de 
totes les cèl·lules, millora les reaccions de 
l'organisme i dilueix els líquids corporals, 
afavoreix el transport de nutrients i subs-
tàncies orgàniques en el sistema circulato-
ri, manté la temperatura corporal, elimina 
toxines o prevé el restrenyiment, entre 
moltes altres avantatges. 

Podem passar diverses setmanes sense 
menjar, però únicament uns pocs dies 
sense beure. Quan la quantitat de líquid 
existent en el nostre organisme dismi-
nueix, parlem de deshidratació. Només 

amb que el cos perdi un 1% de líquids 
apareix la sensació de set; si aquesta 
pèrdua és del 2%, es redueix el rendiment, 
i a partir del 5% es pot produir una accele-
ració del ritme cardíac, apatia, vòmits, 
feblesa i enrampades musculars.

La ingesta de líquids és essencial per a la 
vida. La deshidratació constitueix un risc 
per a tothom, però sobretot per als nens 
(l'aigua representa en mitjana el 75% del 
pes corporal d'un nen), persones d'edat 
avançada i esportistes.

Per tant, és fonamental vigilar la correcta 
hidratació d'aquests grups de població. Els 
nens i les persones majors són molt més poc 
inclinats a beure si no tenen sensació de 
set. Les begudes refrescants, a més de 
l'aigua, ens ajuden a aconseguir que s'hidra-
tin correctament d'una forma agradable, ja 
que existeix una enorme varietat, que 
s'adapta als gustos i necessitats de cada 
persona. 

Aproximadament, el 80% de l'energia 
produïda per a la contracció muscular s'alli-
bera en forma de calor. El nostre organisme 
ha d'eliminar aquesta gran quantitat de 
calor per no provocar un augment de la 
temperatura corporal, que tindria 
conseqüències molt negatives per a la 
salut. Per aquest motiu recorre al mecanis-
me de la sudoració, que al mateix temps 
que "refreda" el cos, provoca una impor-
tant pèrdua de líquids.

En condicions habituals, la set és un bon 
senyal per anunciar graus més o menys 
importants de disminució de la hidratació. 
Però en les grans pèrdues de líquids, conse-

cutives a l'activitat física, la desaparició de 
la set no significa que l'organisme hagi 
aconseguit l'estat d'equilibri entre pèrdues 
i guanys (hidratació correcta), per la qual 
cosa la persona que realitza alguna activi-
tat pot deixar de beure sense haver com-
pletat la seva rehidratació (recuperació del 
líquid perdut fins a aconseguir la seva 
normalització en l'organisme). 

Les begudes refrescants i la seva varietat 
de sabors són una alternativa per sadollar 
la set. El fonamental per mantenir l'orga-
nisme hidratat és "beure líquid". En circum-
stàncies normals, el nostre organisme 
necessita entre 1,5 i 2 litres de líquid al 
dia. Si ho perdem a conseqüència de la 
calor, l'activitat física o altres circumstàn-
cies, aquesta quantitat es pot elevar fins a 
3 litres de consum al dia o més.

És clar que el cos necessita líquids i s'ha 
demostrat que es beu més com més gran 
sigui la diversitat de sabors a triar. Les begu-
des amb sabor són una forma agradable i 
divertida d'hidratar-se, per la qual cosa es 
consumeixen amb més facilitat que l'aigua.

Amb la finalitat de satisfer les demandes de 
tots, cada any s'ofereixen als consumidors 
noves categories de begudes refrescants 
(amb gas, sense gas, sense sucre, etc) i 
noves propostes de sabors (begudes per a 
esportistes, begudes refrescants de te i 
altres sabors com a poma, préssec o pinya) 
que conviuen amb els més tradicionals (tals 
com la cua, taronja, llimona o gasosa). 
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Recomanacions per mantenir el teu cos
ben hidratat

Les Notícies publicades en aquesta revista, són una recopilació de noticies de diverses fonts informatives del sector de la distribució i l’alimentació.
Grup Vivó no es responsabilitza dels comentaris de totes les notícies que no hagin estat redactades pel nostre equip editor.
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