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Compartilhe:

O ano de 2012 foi muito importante para a Bunge do Brasil. A

empresa foi a mais premiada pelos profissionais da Panificação e

Confeitaria de todo País. 

A companhia recebeu o Prêmio Baker Top 2012, realizado pela

revista Padaria 2000, em dez categorias, sendo quatro prêmios

Ouro (primeiro lugar) e seis prêmios Prata (segundo lugar). 

Além disso, o Chef Kleber Onofre, da Academia Bunge, foi o

ganhador do Prêmio Cordão de Ouro, na categoria Gran Chef

Boulanger. 

A premiação representa a excelência nos serviços e a qualidade

nos produtos oferecidos à população pelas mais de 60 mil padarias

espalhadas por todo o Brasil e elege as 80 melhores a cada ano. O

troféu Baker TOP 2012 premia também os melhores fornecedores e

distribuidores de todo o País. 

Veja abaixo os prêmios recebidos pela Bunge na edição 2012:

Ouro

Mistura para Pão Francês 

Mistura para Bolos Cremosos 

Mistura para Pães especiais 

Margarinas especificas 

Prata

Mistura Pão Integral 

Mistura Panetone 

Mistura Bolos secos 

Mistura para Salgados 

Creme Chantilly 

Melhorador de Farinha

Associação Brasil à Mesa e Embratur firmam acordo 
em: a&b, gastronomia

O turismo do Brasil e as Olimpíadas no Rio em 2016
em: opinião, destino

Eduardo Camargo deixa IHG e assume Desenvolvimento da Accor no Brasil
em: painel do mercado, acontece

Gran Marquise (CE) investe em padaria e confeitaria próprias 
em: noticias, gastronomia

Guia de Hotéis & Convenções lança 5º Prêmio Performance Hoteleira
em: painel do mercado, acontece

todas as notícias

Bunge é a mais premiada no setor de panificação e
confeitaria no Brasil em 2012 conheça as vantagens

de se tornar assinante

fazendo seu cadastro, você
ganha uma assinatura

reserve seu espaço
publicitário
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