Veja cinco dicas de sobremesas para adoçar o
Dia das Mães
No próximo domingo (13) é celebrado o Dia das Mães e, junto com a data, vem
a dúvida de como deixar a comemoração mais deliciosa e única para a
homenageada do dia. Desta forma, listamos cinco sugestões de saborosos
doces ideais para compartilhar em família e surpreender as mamães.
Lacta Specials
A Lacta, pioneira há mais de 100 anos no segmento, apresenta Lacta Specials,
uma combinação irresistível de chocolate ao leite com creme de baunilha e uma
camada de biscoito. O novo produto da marca se destaca pela textura única e
está disponível em duas versões: Oreo (325g) e Chocobiscuit (300g), com
tamanho aproximado de 30cm. A super barra é perfeita para compartilhar com a
família neste dia especial!

Sorvetes Oreo
Oreo, a marca de biscoitos mais famosa no mundo, expande seu portfólio no
Brasil com nova linha de sorvetes. Ao todo são quatro produtos: Sanduíche de
Sorvete (81g), Picolé (65g), Cone (75g) e Sorvete de Massa no Pote (455ml).
A nova linha de sorvetes traz toda a crocância e sabor único já conhecidos
unidos a uma massa de sorvete de baunilha – sabor presente nos recheios de
Oreo.

Biscoito Oreo com a promoção Caça ao TesOreo

Além de toda família aproveitar o Dia das Mães com um dos biscoitos mais
famoso do mundo, o Oreo, ainda é possível participar da promoção Caça ao
TesOreo - que, além de três viagens para a África do Sul, com tudo pago e
acompanhante, oferecerá dez prêmios diários de até R$500,00. E para participar
é bem simples: ao comprar os produtos participantes, insira o código
promocional da embalagem e se cadastre no site e automaticamente, você já
estará concorrendo a viagens e prêmios instantâneos em dinheiro. Além disso,
a caçada ganha vida por meio do aplicativo The Great Oreo Cookie Quest –
criado especialmente para a campanha. Todos podem participar de todas as
ações da marca no período de dois meses: 15/04 a 15/06.

Bis #FeitoParaDividir
Ideal para curtir o pós almoço, uma caixa de Bis é a sobremesa certa para
compartilhar em família no Dia das Mães. Bis, que é wafer recheado com
cobertura sabor chocolate, pode ser encontrado em vários sabores: Bis ao
Leite, Bis Branco e Bis Oreo.

Lacta Cookies
Os cookies são a combinação entre o sabor único dos chocolates Lacta e a
crocância do biscoito. Estão disponíveis no mercado em três sabores
(tradicional, Laka e Shot) – as variações de chocolate mais amadas pelo
consumidor Lacta. O produto é uma opção para o café da manhã ou para o
lanche da tarde.

Sobre a Mondelēz International no Brasil – A Mondelēz International, Inc.
(NASDAQ: MDLZ), está construindo a melhor empresa de snacks do mundo,
com uma receita anual em 2017 de aproximadamente US$ 26 bilhões. Criando
mais momentos de alegria em cerca de 160 países, a Mondelēz International é
líder mundial em biscoitos, chocolates, gomas, balas e bebidas em pó. No Brasil,
a empresa tem em seu portfólio marcas valiosas, como Trident, Chiclets e Halls,
os chocolates Lacta, Bis e Sonho de Valsa, os biscoitos Club Social, Oreo e
Trakinas, os refrescos em pó Tang, Clight e Fresh, as sobremesas e o fermento
em pó Royal e o cream cheese Philadelphia. A Mondelēz International se orgulha
de ser membro da Standard and Poor’s 500, Nasdaq 100 e do Índice de
Sustentabilidade Dow Jones. Visite www.mondelezinternational.com/br
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