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COMO SURGIU

Enrico Vezzani

A
Zini foi fundada em Milão, na Itália, em 1956. Desde então, 

combinando modernas tecnologias com a tradição 

artesanal da família, tornou-se uma das maiores indústrias 

italianas de massas.

No Brasil, a empresa iniciou as atividades em 1992, e a sua linha de 

produtos baseia-se em massas frescas como: nhoque, lâminas de 

lasanha, polentas, macarrão e também, derivados de cereais como as 

farinhas integrais e/ou pré-gelatinizadas, fibras de trigo sem amargor, 

trigo para kibe, molhos, dentre outros.



INOVAÇÃO COM ECONOMIAPAIXÃO E PIONEIRISMO

A ZINI dispõe de um moderno laboratório de análises 

integrado à fábrica, que resulta num melhor controle da 

qualidade dos produtos e dos processos de produção que 

sempre caracterizaram a sua atuação. Possui ainda, um 

modelo próprio de gestão de qualidade semelhante às 

principais regras de certificação, que segue rigorosamente, 

preparando-se para a HACCP e, no futuro, o certificado ISO.

Pioneirismo, inovação dos produtos e dos processos de 

fabricação são as diretrizes que mantém a ZINI sempre à 

frente. Acompanhando as tendências mundiais de 

preservação ambiental, a empresa desenvolveu produtos 

ecossustentáveis, que não necessitam de refrigeração e 

possibilitam uma considerável redução no uso de água para 

seu preparo, comparando-se com as massas secas. 

Propiciam também economia de gás, recursos e mão de 

obra, simplificando o manuseio e o controle.

A ZINI dispõe de um moderno laboratório de análises integrado à fábrica, que resulta 

num melhor controle da qualidade dos produtos e dos processos de produção que 

sempre caracterizaram a sua atuação. Possui ainda, um modelo próprio de gestão de 

qualidade semelhante às principais regras de certificação, que segue rigorosamente, 

preparando-se para a HACCP e, no futuro, o certificado ISO.

Pioneirismo, inovação dos produtos e dos processos de fabricação são as diretrizes que 

mantém a ZINI sempre à frente. Acompanhando as tendências mundiais de preservação 

ambiental, a empresa desenvolveu produtos ecossustentáveis, que não necessitam de 

refrigeração e possibilitam uma considerável redução no uso de água para seu preparo, 

comparando-se com as massas secas. Propiciam também economia de gás, recursos e 

mão de obra, simplificando o manuseio e o controle.

Além da qualidade de seus produtos, que resulta na total satisfação de seus clientes, a 

empresa desenvolve soluções tecnológicas visando uma contenção no nível de preços, 

que tornam os produtos ZINI bastante competitivos nos canais consumidor, food service 

e serviços para terceiros.
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FIOCCOMIL® FIOCCOPAN® FIOCCOGEL® FIOCCOPAN

Farinhas processadas
para elaboração de produtos 

saudáveis, práticos 
e econômicos.

É uma farinha para empanamento de última geração, produzida 
com tecnologia de ponta, que garante um grão liso, 
arredondado e compacto. Foi projetada para garantir maior 
durabilidade do salgado e seu aspecto crocante, agradável e 
saudável. Absorve menos óleo que a farinha de rosca comum 
(até 70%), por não possuir micro cavernas.

Com tecnologia similar ao Fioccopan®, é produzida a partir da 
farinha de milho pura (fubá), desenvolvida para atender a 
demanda de empanamento em derivados de peixe ou onde a 
presença do sabor do fubá se faça necessária. Naturalmente 
sem glúten.

Produzida a partir de tecnologias de gelificação sofisticadas e 
exclusivas, Fioccogel® tem ótimas propriedades como ligante, 
evitando dificuldades típicas do manuseio de ovos. É o ligante 
ideal para empanamentos (batter flour) com Fioccopan®, e 
pode ser preparado com diferentes graus de viscosidade a frio.

EMPANAMENTO LIPÓFOBO



FIOCCOPANKO® INTEGRALPAN® MILANEZIN® 
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É a primeira farinha de empanamento integral, produzida 
com uma tecnologia exclusiva a partir do grão integral. Esse 
grão é similar ao Fioccopan®, garantindo crocância 
prolongada. Agrega as vantagens da alimentação “integral” 
(imediatamente percebida pelo consumidor) e reduzida 
absorção de óleo. Duas vantagens nutricionais do empanado 
que são integradas num único produto.

É uma farinha flocada tipo PANKO para um empanamento de 
última geração, produzida com uma tecnologia exclusiva, que 
garante um floco compacto e de aparência diferenciada. Esse 
floco nasce LIPÓFOBO: absorve menos óleo que o Panko 
tradicional, por não possuir cavidades.

Aliando tecnologia, obsessão pela eficiência e foco nos 
elementos essenciais, o empanamento Milanezin® foi 
desenvolvido para uma excelente relação custo benefício. 
Cor e textura ideias para substituir a farinha de rosca de 
pão, a mais popular. Este empanamento atende a demanda 
por economia, sem abrir mão das características essenciais 
do Fioccopan®: a baixa absorção de óleo. 

EMPANAMENTO LIPÓFOBO



FIBRAZIN® COXITTA® 
É uma fibra de trigo (farelo) pura e a única termo-inativada do 
mercado. Devido ao sabor neutro e elevado teor de fibras, 
além do alto conteúdo de vitaminas e lipídios, é utilizada 
normalmente adicionada a formulação de acordo com a 
quantidade de fibras desejada, sem interferir com a vida útil 
do produto. Por conferir volume na receita, é coadjuvante na 
redução de aporte calórico e absorve até 5 vezes seu peso em 
água.

É uma farinha para massa de coxinhas e salgados em geral. 
Uma farinha de trigo com alto grau de pré-gelatinização do 
amido e com maior capacidade de absorção de água, o que 
economiza mais de 50% do tempo e dos recursos no preparo 
de salgados. 

Farinhas processadas
para elaboração de produtos 

saudáveis, práticos 
e econômicos.

PREPARADOS A BASE DE TRIGO



KIBEZIN® FROLLAZIN® PARMEZIN® 
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É uma farinha instantânea 100% integral para bolos, biscoitos, 
tortas e “massas brisée” em geral, doces e salgados. Permite 
produzir inúmeros alimentos com custo compatível e grande 
simplicidade, evitando o gosto normalmente desagradável dos 
produtos integrais. Devido a sua exclusiva qualidade 
microbiológica, permite aumento da conservabilidade dos 
alimentos onde é utilizada, com melhora sensorial.

O trigo para kibe - Kibezin® é fruto de um processo novo e 
moderno. Kibezin® oferece vantagens sensíveis para seu uso 
em escala industrial, tanto em termos de conformação e 
estrutura, como em termos sensoriais: suave e agradável, 
permite utilizar maiores proporções de trigo para kibe em 
relação aos demais ingredientes.

É um preparado que permite substituir o queijo parmesão 
ralado com simples operação feita no próprio restaurante, 
cantina, pizzaria, etc.
Parmezin® em pó se conserva 6 meses, isento de qualquer 
conservante.
Bem mais econômico que queijo ralado (de duvidosa 
origem) não tem aquele gosto rançoso que as vezes até 
piora o prato de macarrão, etc. Basta misturar ao queijo tipo 
mussarela de sua preferência.

PREPARADOS A BASE DE TRIGO



FUBAZIN® POLENTA LUNELLA® 

Fubá pré cozido de milho

Alimentos práticos e 
inteligentes para 
profissionais do 

Food Service

É um preparado rápido para polenta desenvolvido pela ZINI que 
permite reduzir radicalmente os custos e o tempo de preparo 
das polentas cremosas e clássicas.
O Fubazin® em pó, através de seu exclusivo processo de 
cozimento a vapor, não possui o amargor do fubá e pode ser 
servido na forma clássica da polenta caseira. É o alimento 
semi-pronto mais econômico disponível no mercado. Absorve 
até seis vezes o seu peso em água.

É a polenta desenvolvida pela ZINI que permite reduzir 
radicalmente os custos de produção, distribuição e 
armazenamento. A Polenta Lunella®, graças ao seu exclusivo 
processo de cozimento, não possui o amargor do fubá e pode 
ser servida de varias formas: grelhada, aquecida ou assada, 
acompanhada com vários tipos de pratos ou molhos. 

PREPARADOS A BASE DE MILHO



NHOQUE PATATO® MULTIMASSAS FOLHAS PRONTAS
® GNOCCO INTEGRAL® 
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É a massa pré cozida ideal para preparo não apenas de 
lasanhas, mas também de cannelloni, rondelli, pappardelle, 
talharim, dentre outros. Produzida a partir de um processo 
simplificado que possibilita uma maior uniformidade de 
cozimento e uma maior resistência na panela de até 300%.

Com base na tecnologia do Patato®, é um produto ainda mais 
saudável à base de FROLLAZIN®. É a primeira massa 
instantânea integral do mundo, desenvolvida em função da 
preservação dos recursos naturais (água, gás e energia 
elétrica), que fica pronta em 2-3 minutos e garante o aporte 
de fibras necessárias na alimentação.

É um nhoque de batata saudável e rápido, como só a ZINI 
poderia inventar. É a primeira massa instantânea sem 
refrigeração do mundo, desenvolvida com foco na 
preservação de recursos e do bem estar: não empapa nem 
após longo tempo no rechaud e é bem mais digestiva que a 
massa tradicional.

MASSAS FRESCAS



11 3931-7993
11 3931-9743

Site:

Tel:
Fax:
E-mail: zini@zini.com.br

www.zini.com.br 

O 1º Industriarejo do Brasil - Aberto 24h – 7 dias por semana

Rua Manoel Pinto de Carvalho, 161-B – Limão – São Paulo/SP


