


A Páscoa está chegando e, com ela, muito chocolate!

Bombom, ovo de Páscoa, tablete, meio amargo, branco, 

sem lactose, ao leite, recheado... Qual é o seu preferido? 

Se você ficou na dúvida, aproveite que o coelho da Páscoa 

passou por aqui e deixou nas prateleiras uma enorme 

variedade de chocolates nacionais e importados para você 

presentear, degustar e aproveitar o sabor dessa festa.

Celebre sua Páscoa bem carioca de todo o coração!

zonasul.com.br superzonasul sigazonasul SuperZonaSulVideos

https://www.zonasul.com.br/
https://www.facebook.com/superzonasul
https://www.instagram.com/sigazonasul/
https://www.youtube.com/channel/UCD8g_xX0VLTdU0KYt2wOQ6A
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OVOS

Ovo de Páscoa 

italiano Baci 

Gold 252 g

Ovo de Páscoa 

italiano Perugina 

amargo 210 g

Ovo de Páscoa 

italiano Perugina 

ao leite 210 g

Ovo Baci Gold: novidade Zona Sul!
Mergulhe em uma nova e surpreendente 

experiência de sabor com Baci® Perugina® Gold 

Limited Edition. Prove o sabor marcante do leite com 

caramelo combinado aos bombons recheados com 

grãos de avelã e cacau. Uma incrível experiência!

https://www.zonasul.com.br/708?map=productClusterIds
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S Ó
T E M 
N O 
Z O N A  S U L

Mini-ovos de chocolate 

ao leite italianos Witor’s 

com avelã 150 g

Pastilhas de chocolate holandês 

Droste sabores 80 / 85 g

Mini-ovos 

italianos ao 

leite ou com 

creme de avelã 

Witor’s 125 g

Ovinhos de 

chocolate 

italiano ao leite 

Baci 150 g

Moedas de 

chocolate belga 

Hamlet 100 g

https://www.zonasul.com.br/708?map=productClusterIds
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Chocolate 

belga Cupido 

Sticks menta 

ou laranja 

125 g

Folhas de 

chocolate 

belga Hamlet 

Cupido 125 g

Tabletes de

chocolate 

italiano 

Perugina 

sabores 86 g

Chocolate belga Língua de 

gato Cupido caixa 100 g

Tabletes de chocolate suíço Villars 

sabores / sem açúcar 100 g

S Ó
T E M 
N O 
Z O N A  S U L

https://www.zonasul.com.br/708?map=productClusterIds
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NAC IONA I S

Chocolate é paixão nacional!

Acompanhando a tendência gastronômica que 

valoriza a saudabilidade, as marcas têm apostado 

em ingredientes selecionados, inspirados pela 

memória afetiva e fabricados por processos que 

prezem pelo meio ambiente e por toda a 

cadeia produtiva local, com menos 

aditivos químicos e conservantes.

Pensando nisso, o Zona Sul selecionou 

marcas brasileiríssimas para você saborear todo o 

sabor verde e amarelo dos chocolates nacionais. 

CHOCOLATES

Ovos de Páscoa 

nacionais Choco Oz 

sabores 250 / 350 g

Tabletes Choco Oz 

zero açúcar 80 g

https://www.zonasul.com.br/708?map=productClusterIds
https://gastronomiacarioca.zonasul.com.br/chocolates-brasileiros
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Os chocolates Maré são produzidos com ingredientes 100% 

naturais. Além disso, o cacau é cultivado pelo método Cabruca 

– sistema agroflorestal que preserva a Mata Atlântica nativa. 

C H O C O L A T E  1 0 0 %

NATURAL

Os chocolates Nugali também utilizam o método de cultivo 

Cabruca e ingredientes naturais. Todos os chocolates da marca 

são livres de glúten e têm zero gordura Trans.

A Mendoá produz chocolate de origem nacional com domínio 

completo de toda a cadeia produtiva, da árvore à barra. 

Os chocolates Mendoá não possuem conservantes, aditivos 

químicos nem realçadores de sabor em sua composição.

Tabletes 

Maré 80 g

Chocolate 

Nugali 

em barra 

85 / 100 g

Chocolate 

Mendoá 

em barra 

75 / 80 g

Conheça 

mais sobre 

chocolates 

brasileiros.

https://www.zonasul.com.br/708?map=productClusterIds
https://gastronomiacarioca.zonasul.com.br/chocolates-brasileiros
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B R A
S I
L E I
R O S

Chocolate diet Mendoá 70% 25 g

Galinha dos ovos de ouro Nugali 420 g

Ovinhos de chocolate ao leite Nugali 

caixa com 6 unidades de 35 g cada

Barras de chocolate Nugali zero 

açúcar sabores 40 g

Tabletes de chocolate Choco Oz 

sabores 100 g

https://www.zonasul.com.br/708?map=productClusterIds
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C H O C O L A T E  +

PURO CACAU

SEM LAC T OSE

NATURAIS

D I E T

SAUDÁVEL
Vamos falar sobre os 
benefícios do chocolate?
A cada ano, mais e mais opções têm 

chegado ao mercado, e é grande o 

número de marcas que prezam por 

produzir chocolates mais saudáveis, 

destinados a consumidores que 

procuram aproveitar essa delícia sem 

descuidar da saúde e/ou da dieta. 

Quanto maior a porcentagem de cacau, 

mais puro é o chocolate, ou seja, menor 

é a quantidade de açúcar. Além disso, 

quanto mais puro é o chocolate, maior 

é o número de antioxidantes e bons 

nutrientes encontrados nele.

Para quem tem intolerância à proteína 

do leite, segue um estilo de vida vegano 

ou ainda tem preferência por produtos 

vegetais, a opção nesta Páscoa é 

consumir chocolates sem lactose.

Para quem procura opções mais 

saudáveis, os chocolates naturais 

prezam pela fabricação menos 

“industrial” possível, oferecendo opções 

sem glúten, sem gordura Trans, sem 

conservantes etc. Muitas marcas 

nacionais têm abraçado essa iniciativa.

Os chocolates diet são feitos 

especialmente para quem tem 

restrições quanto ao consumo de 

alimentos com açúcar, como no 

caso dos diabéticos. No lugar do 

açúcar, são usados adoçantes ou 

edulcorantes. Diet é diferente de 

light, que promete menos calorias e 

não isenção total de açúcares.

Conheça mais 

benefícios dos 

chocolates no blog.

https://gastronomiacarioca.zonasul.com.br/chocolates-fazem-bem-para-a-saude
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COELHOS

Coelho de chocolate ao 

leite belga Friedel 150 g

Coelhinhos de chocolate 

belga Excelcium 100 g

Coelho de chocolate ao 

leite belga Friedel 60 g

Coelho de chocolate amargo 

com avelã italiano Baci 60 g

Que trazes pra mim? 
Parece que neste ano o coelhinho se 

empolgou e trouxe, além dos famosos 

ovinhos, toda a sua numerosa família de 

orelhudos para deixar a Páscoa ainda mais deliciosa. 

Saiba mais sobre a origem do símbolo do coelho e dos 

ovos de Páscoa no blog Gastronomia Carioca.

https://gastronomiacarioca.zonasul.com.br/como-surgiram-as-lendas-da-pascoa
https://www.zonasul.com.br/708?map=productClusterIds




BOMBOM
15Zona Sul   Páscoa 2021

Bombom de chocolate suíço 

Villars ao leite corações 170 g

Bombom italiano Witor’s 

sabores / selection 250 g

Bombom italiano Nero 

Sublime Witor’s 120 g

Mini bombons de chocolate 

suíço sortidos Villars 250 g

O clássico que 
é democrático.

Feitos especialmente para 

quem gosta de comer aos 

pouquinhos ou para quem não 

consegue resistir à vontade de experimentar 

“só mais um”. Os bombons chegaram com tudo no 

Zona Sul! Escolha os seus favoritos e agrade a quem 

você mais ama com toda a variedade de sabores. 

https://www.zonasul.com.br/708?map=productClusterIds
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BOMBONS
&  T R U F A S

Bombons belgas sortidos Pralines 

Excelcium Black / Prata 180 g

Bombom italiano Baci ao leite 

ou Dark tubo 37,5 g

Trufas de chocolate belga Excelcium 

Hamlet caixa 150 g

Chocolate belga Cupido Shells 250 g

Chocolate belga Cupido Royal 

menta ou laranja 200 g

https://www.zonasul.com.br/708?map=productClusterIds


zonasul.com.br superzonasul sigazonasul SuperZonaSulVideos

O Zona Sul é uma marca 100% comprometida com a qualidade dos seus produtos 

e conteúdos. Por essa razão, nossos Experts estão sempre selecionando o que há 

de melhor no mundo da Gastronomia para você aproveitar de todo o coração. 

Estamos todos conectados pelo amor à gastronomia. Feliz Páscoa!

https://www.zonasul.com.br/
https://www.facebook.com/superzonasul
https://www.instagram.com/sigazonasul/
https://www.youtube.com/channel/UCD8g_xX0VLTdU0KYt2wOQ6A

