
                                                                      

 

  NOTA DE IMPRENSA           
          

Novas Angurinhas Reduzidas em Sal da Pescanova, 
com todo o seu sabor e agora com menos sal 
 

Vigo, 14 de dezembro de 2017.- A Pescanova continua a inovar na sua gama de produtos com opções 
que reúnem bem-estar e prazer para o paladar com as Angurinhas Reduzidas em Sal, já disponíveis para 
o consumidor. 

As Angurinhas, presentes cada vez em mais lares e crescendo em todos os canais do mercado, é o motor 
de crescimento da categoria. A marca quer angariar novos consumidores através da inovação, e as 
novas Angurinhas Reduzidas em Sal da Pescanova são uma boa alternativa para isso, oferecendo ao 
consumidor a opção com menos sal do mercado para ser desfrutada durante as festas natalícias, sem 
renunciar ao seu sabor genuíno e à sua textura firme e substancial.  

Com isso, as Angurinhas da Pescanova atendem a uma procura de alimentos naturais de origem 
controlada, com benefícios saudáveis e que oferecem versatilidade na cozinha. Com 1,1 gramas de sal 
(31% menos do habitual neste tipo de produto) e sem glúten nem lactose, oferecem um bom 
fornecimento de proteínas e ómega 3 e são a forma mais fácil e saborosa de enriquecer os seus pratos.  

Além disso, esta opção saudável contribui para que o consumo habitual de muitos pratos da cozinha 
tradicional não seja uma preocupação para que cuida a forma, sobretudo nestas datas tão especiais, 
onde as Angurinhas são um ingrediente estrela para todos, tanto para os mais gourmets e amadores da 
cozinha, como para quem aposta no fácil, prático e versátil (podem ser consumidas quentes ou frias). 

Este produto, que pode ser encontrado em dois práticos formatos que se adaptam ao consumidor em 
quantidade e preço, 2 porções de 90 g + 90 g refrigeradas ou congeladas, junta-se a outras inovações 
lançadas pela Pescanova recentemente, como o Dippeo de Camarões, a gama Petiscos e o Polvo cozido 
no seu próprio molho. 

Receitas variadas e deliciosas 

Para almoços e jantares a diário e para os encontros do Natal, as Angurinhas Reduzidas em Sal podem 
ser comidas em pratos frios e quentes. Saladas e saladas russas, coquetéis de marisco e 
acompanhamentos, salteados e guisados, as Angurinhas podem ser preparadas em frigideira, micro-
ondas ou forno para uma versão mais ligeira e saudável. 

No site www.pescanova.es/recetas/angurinaspescanova/os amantes das Angurinhas podem encontrar 
ideias para entradas como as Angurinhas com feijões tenros e molho de queijo ou um Salteado de 
Camarões Vannamei e Angurinhas; primeiros pratos como as Angurinhas com filetes de pescada e 
barbilhões em molho verde ou as Angurinhas ao alho com camarões em refogado para acompanhar 
esse prato central do menu natalício. 

http://www.pescanova.es/recetas/angurinaspescanova/


                                                                      

 

Sobre o Grupo Nueva Pescanova 

O Grupo Nueva Pescanova é uma multinacional galega líder do setor especializado na captura, cultura, 
produção e comercialização de produtos do mar. Fundada em 1960, dá emprego a mais de 12.000 
pessoas e opera em 27 países de 4 continentes. A Pescanova comercializa os seus produtos em 80 países 
dos cinco continentes. 

 
 

 

 


