
                                                                      

  
 
NOTA DE IMPRENSA            

 
Nueva Pescanova continua a inovar e aproximar o mar do consumidor 

 

Pescanova lança as suas novas Fatias de Mar 
 finas e assadas na brasa 

 

• Chega uma nova colega para os seus pequenos-almoços e lanches, as novas Fatias de Mar, 
uma das opções mais equilibradas do mercado graças ao seu baixo teor em gordura e à 
sua fonte natural de proteínas  

 
Vigo, 28 de fevereiro de 2018.- A Nueva Pescanova lança ao mercado as Novas Fatias de Mar 
Pescanova, uma nova alternativa de peixe no mundo dos enchidos. A Pescanova oferece assim ao 
consumidor um produto saboroso, pronto para consumir e saudável, dado que está elaborado com 
Surimi à base das melhores partes do peixe, os filetes. Por isso, as novas fatias de Mar Pescanova têm 
um baixo teor em gordura e são uma importante fonte natural de proteínas. 

As novas Fatias de Mar não apenas estão elaboradas com Surimi à base das melhores partes do 
peixe, os filetes, mas também, graças à sua receita defumada, sabor e fatiado fino, fazem com que 
sejam ideais para os pequenos-almoços e lanches de todos os dias. Podem ser consumidas como 
complemento de sandes frias ou quentes, aperitivos ou, também, sozinhas em qualquer local e 
momento do dia.  

As fatias de Surimi são uma opção saudável e equilibrada para aqueles que se querem cuidar y ter 
pronto para consumir em qualquer momento um produto baixo em gordura. A companhia suma-se à 
última tendência em alimentação e cuidado da saúde ao fornecer produtos muito saudáveis. Neste 
caso, é o primeiro “enchido” elaborado com Surimi baixo em gordura, sendo ideal para que gosta do 
peixe, e visando que os consumidores possam manter uma alimentação saudável e equilibrada. 

 

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. 


