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BR MANIA CAFÉ ESTREIA BEBIDAS ESPECIAIS GELADAS
NO CARDÁPIO DE VERÃO 2017
Receitas venceram o desafio nacional ‘Meu Café, Minha Mania’
Frappé Morangut, Tentação de Verão e Nevasca: o novo cardápio de verão 2017
do BR Mania Café, das lojas de conveniência dos postos Petrobras, traz em
destaque essas três bebidas geladas exclusivas, vencedoras do desafio nacional
“Meu Café, Minha Mania”, e que estarão disponíveis apenas durante a estação.
Mais de cem receitas criadas por promotores das lojas de conveniência BR
Mania de todo o país participaram do concurso, realizado de julho a setembro do
ano passado. As três vencedoras – que, por sinal, não levam café – foram
avaliadas por uma comissão julgadora de acordo com critérios como aparência,
sabor, textura, adequação ao tema e aplicabilidade na loja.
Desde 2015, a cada estação, o BR Mania Café – que possui cerca de 500
unidades em todo o país – tem lançado bebidas com edição limitada, como
explica Lorraine Ferreira Barbosa, gerente de Lojas de Conveniência da
Petrobras Distribuidora.
“Temos uma linha permanente de produtos, mas as bebidas especiais são
ótimas oportunidades para atrair os consumidores às lojas. E o sucesso de um
produto sazonal pode torná-lo um item definitivo do cardápio”, diz, lembrando
que entre janeiro e abril está previsto um novo concurso para escolher as
novidades para o próximo inverno.
Confira os ingredientes das novas atrações do cardápio de verão 2017 do BR
Mania Café:
- Frappé Morangut: iogurte, leite, xarope grenadine (à base de romã) e polpa de
morango;
- Tentação de Verão: iogurte, xarope grenadine (à base de romã) e hortelã
fresca;
- Nevasca: sorvete de flocos, leite, iogurte e xarope de cranberry.
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