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POLENTA PRONTA E DESIDRATADA: 
CREMOSA, RÁPIDA E REQUINTADA.

Um lançamento

ZINI E A POLENTA 
EXPRESSA: 

A polenta que não 
estressa. Prove no 

lugar do purê. 

(ANGU OU MINGAU DE FUBÁ)
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Polenta Expressa
pela ZINI que permite reduzir radicalmente os custos e o 
tempo de preparo da polenta clássica.

É uma grande inovação em termos de sustentabilidade 
(economia de gás) e saúde para os consumidores porque 
não contém aditivos.

A Polenta Expressa, graças ao seu exclusivo processo de 
cozimento a vapor, não possui o amargor do fubá e pode ser 
servida na forma clássica da polenta caseira. 

A Polenta Expressa é o alimento semi-pronto mais 
econômico disponível no mercado. Absorve cinco ou seis 
vezes o seu peso em água, se conserva fora da geladeira, 
eliminando qualquer despesa de refrigeração. 

A Polenta Expressa integra qualquer prato de vegetal como 
acompanhamento ou como prato principal quando servida 
com molho, queijo, temperos etc. 

 é um preparado para polenta desenvolvida 

Elimina a operação de fritura, contribui para a saúde dos 
consumidores e reduz os custos na cozinha. Substitui o purê 
de batata na maioria das receitas e se transforma, no 
máximo em três ou cinco minutos, no prato mais versátil, de 
baixa caloria, pratico, rápido e econômico que o restaurante 
pode oferecer ao seu público.

Ingredientes
Fubá mimoso e sal. 

NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Conservar em local seco, arejado e protegido da luz.

SUGESTÃO DE PREPARO  
Para cada 500g de Farinha de Milho para Polenta 
Expressa, adicionar 2 litros de água. Juntamente com 
os temperos a gosto leve ao fogo e misture bem até 
obter uma mistura homogênea. Mexa por alguns 
minutos até o ponto em que o produto se desgrude da 
panela, desligue o fogo e a Polenta Expressa está 
pronta.

ZINI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

%VD(*)

Valor Calórico 108kcal=456kj 5,4%

Carboidratos 25 g 8%

Proteinas 1,7 g 2,2%

Gorduras Totais 0,41 g 0,75%

Gorduras Saturadas 0,05 g 0,21%

Gordura Trans 0 g ---

Fibras 0,56 mg 2,26%

115 g 4,8%Sódio

(*)Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal 
ou 8400kcal. Seus valores diários podem variar dependendo de suas 
necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Quantidade por Porção

Porção de 30g 

Sugestões de preparo na TVZINI
www.youtube.com/tvzinibrasil

ziniindustria@zinibrasil

Colesterol 0 g ---

VANTAGENS DA POLENTA EXPRESSA (ANGU OU MINGAU DE FUBÁ)

PRONTA EM 5 

Comprovado
Até

Min.
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FIOCCOMIL: FARINHA DE MILHO  
PARA EMPANAMENTOS SAUDÁVEIS, 

TERMO TRATADA
COM EXCLUSIVA 

CARACTERÍSTICA "LOPÓFOBA".
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FIOCCOMIL  é produzida a partir de farinha de milho pura, 
(fubá), em alta temperatura e sob elevada pressão, com 
tecnologia de nova geração, mas baseada na sabedoria e 
tradição da ZINI Itália, que inativa as enzimas ao mesmo 
tempo que reduz a carga microbiana. 

Esse processamento permite a produção de uma farinha 
de milho compacta, esférica e lisa, perfeitamente 
padronizada e adaptada às necessidades gastronômicas 
do produto final, onde ela é utilizada. Essa estrutura lhe 
confere a qualidade lipófoba, com mínima absorção de 
óleo, resultando num empanamento seco, crocante e com 
menos gordura. 

FIOCCOMIL  tem uma coloração homogênea que não se 
altera durante a fritura, como acontece quando se usa 
outras farinhas de milho e resulta num empanamento 
seco, crocante,  uniforme e mais saudável. 

Além de suas características de empanamento, as 
farinhas de milho são consideradas ótimos complementos 
alimentares  devido ao elevado conteúdo de fibras 
dietéticas e corantes naturais.  

Ingredientes
Fubá mimoso e sal. 

NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Conservar em local seco, arejado e protegido da luz.

SUGESTÃO DE PREPARO  

ZINI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

%VD(*)

Valor Calórico 108kcal=456kj 5,4%

Carboidratos 25 g 8%

Proteinas 1,7 g 2,2%

Gorduras Totais 0,41 g 0,75%

Gorduras Saturadas 0,05 g 0,21%

Gordura Trans 0 g ---

Fibras 0,56 mg 2,26%

115 g 4,8%Sódio

(*)Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal 
ou 8400kcal. Seus valores diários podem variar dependendo de suas 
necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Quantidade por Porção

Porção de 30g 

Sugestões de preparo na TVZINI
www.youtube.com/tvzinibrasil

ziniindustria@zinibrasil

Colesterol 0 g ---

VANTAGENS DO FIOCCOMIL

R

EMBALAGENS
500g - Varejo
10Kg - Food Service
25Kg - Indústria
Granel - Big bag

FIOCCOMIL

FIOCCOMIL


