Munik lança para o Natal o panetone
recheado com mousse de Limão Siciliano
Marca apresenta ao mercado 16 tipos de panetones,
entre recheados, umedecidos e minis
Com a chegada das Festas de Final de Ano, a Chocolates Munik já está com força total
preparando as novidades. A estrela deste ano é o Panetone Recheado com Mousse de
Limão Siciliano. A novidade vem com gotas de chocolate, recheado com mousse de
limão siciliano e parcialmente coberto com chocolate ao leite, em embalagem de 800
gramas, ao preço de R$ 52,80.
A esta novidade soma-se uma linha completa de panetones dedicados às
comemorações de Natal e Ano Novo. Dentre eles estão mais cinco sabores de
panetones recheados de 800 gramas, todos parcialmente cobertos com chocolate ao
leite: Trufado, Mousse Chocolate, Mescla Mousse e Crocante, ao preço de R$ 52,80 a
unidade e, o Mousse Nozes, ao preço de R$ 58,80.
Na mesma linha dos recheados há os panetones minis, ideais para satisfazer as
crianças e até para presentear. Todos são parcialmente cobertos com chocolate ao
leite, ao preço de R$ 13,90, a unidade. Com 160 gramas, estão disponíveis nos sabores
Brigadeiro, Mousse, Doce de Leite, Maracujá e, com 140 gramas o Gotas de
Chocolate.
Há, ainda, a linha de panetones umedecidos com licor de cacau, disponíveis em quatro
sabores. O Licor de Cacau vem em embalagem de 1Kg, contém frutas e é totalmente
coberto com chocolate ao leite, ao preço de R$ 64,80. O Gotas de Chocolate, além das
gotas é parcialmente coberto com chocolate ao leite e chega às lojas ao preço de R$
52,80, em embalagem de 750 gramas. Já o Licor de Cacau e Cherry, contém frutas e,
além do licor de cacau, é umedecido com licor de Cherry, em embalagem de 600
gramas, ao preço de R$ 32,90.
A marca disponibiliza também os panetones Gotas de Chocolate Tradicional e o Frutas
Tradicional, ambos em embalagem de 500 gramas, ao preço de R$ 26,90.
Segundo a gerente de marketing da Munik, Camila Marconi, o Natal é a segunda
melhor data do ano para a empresa, só perdendo para a Páscoa. “Além dos panetones,
temos uma extensa linha para as Festas de Final de Ano, e nossa aposta é que a
produção atinja este ano 150 toneladas de panetones especiais, o que representa um
aumento de 5% em relação ao ano passado”, afirma a executiva.

SOBRE A MUNIK
Com fábrica e sede instaladas na capital paulista, a Chocolates Munik conta hoje com
27 lojas no estado de São Paulo. São 18 pontos de venda na capital e 9 nas cidades da
Grande São Paulo e interior, como Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano
do Sul, Guarulhos, Atibaia, Osasco, Campinas, Santos e Sorocaba. Sua linha de
produtos inclui mais de 300 itens, como o seu tradicional pão de mel, bombons,
chocolates diversos, bolos, pirulitos, sorvetes, panetones, ovos de páscoa, doces como
brigadeiro e camafeu e produtos personalizados, entre muitas outras opções.
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