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INOVAÇÃO PESCANOVA 

 

Nova gama de receitas tradicionais a vapor:  
fácil, saudável e rápido  

 

Vigo, 17 de janeiro de 2018.- Todos começamos o ano com o propósito de nos cuidar e comer de 
forma saudável, porém, o frenético dia-a-dia em que muitos vivemos nem sempre nos permite fazê-
lo. 

É por isso que a Pescanova lança a sua nova gama de receitas tradicionais a vapor, uma opção 
simples e rápida, ideal para quem querem comer mais peixe como parte de uma dieta saudável e 
equilibrada, mas que têm dificuldades para prepará-lo, não têm tempo para fazê-lo, ou, 
simplesmente, não querem ter que cozinhá-lo para poucas pessoas. 

Com esta novidade, a Pescanova torna mais fácil a preparação de um saudável e suculento prato de 
pescada para todos os gostos, porque: 

• Em apenas 5 minutos de micro-ondas, e de uma forma muito fácil, terá um prato pronto 
para comer. 

• A cozedura a vapor destaca as propriedades nutricionais da pescada e conserva melhor as 
suas vitaminas e minerais. 

• Os molhos estão inspirados em receitas tradicionais da nossa cozinha, e elaborados com 
ingredientes de primeira qualidade, como caldo de peixe, colorau de La Vera e azeite. 

Estes novos produtos da Pescanova são apresentados num prático formato de duas doses divisíveis 
em porções, que se preparam de forma fácil e rápida, simplesmente aquecendo o peixe e o molho a 
vapor dentro do seu saco no micro-ondas. A nova gama apresenta 3 variedades: molho verde, à 
Riojana, e com alho e salsa, em formato de 2 doses entre 240 e 260 gramas por embalagem. 

Este novo lançamento da Pescanova junta-se a outros lançamentos recentemente realizados pela 
marca galega para responder, com inovação e opções de conveniência de qualidade, às novas 
tendências de alimentação nos lares. O Dippeo de camarões, a gama Petiscos e as opções de polvo e 
mexilhão cozidos no seu próprio molo, são outras apostas recentes, em harmonia com o seu 
compromisso de levar o frescor do mar à mesa de mais lares. 

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. 
 


