
A Panidor, produtora de pada-
ria e pastelaria ultracongelada
líder em Portugal, juntou-se à
Prime Meat e ao chef Chakall
para criar a combinação per-
feita, ao lançar dois produtos
para aquele que acreditam ser
“o melhor hambúrguer do
mundo”.

O primeiro produto lançado
sob esta parceria é o  Hambúr-
guer Prime Meat by Chakall,
que vem oferecer uma solução
aos consumidores preocupa-
dos em ter uma alimentação
mais saudável, baseada em
produtos naturais e pouco pro-
cessados. É um hambúrguer
100% carne, sem aditivos e sem
conservantes, produzido em
Portugal e validado pelo chef
Chakall. O hambúrguer Prime
Meat by Chakall é feito apenas
com uma passagem na pica-
gem e não é prensado, o que
lhe permite manter o aspecto
da carne e distanciar-se dos
hambúrgueres processados.

“Vendidos em unidades de
160g, em embalagens de qua-
tro unidades, os hambúrgueres
Prime Meat by Chakall foram
eleitos sabor do ano 2021 e pro-
metem revolucionar os ham-
búrgueres feitos em casa, pela
sua qualidade, sabor, e também
pelas suas vantagens nutricio-
nais. Além de ser um produto
sem aditivos nem conservan-

tes, é rico em proteínas e glúten
‘free’, que irá revolucionar as
receitas de hambúrgueres fei-
tos em casa”, revelou a Panidor,
numa nota de imprensa.

O novo lançamento da Prime
Meat está, para já, disponível
nas lojas Continente, Aldi e El
Corte Inglès (Lisboa e Gaia),
com a embalagem que se en-
contra na apresentação.

Também ao abrigo desta par-
ceria, surge o Pão de Hambúr-
guer by Chakall, de massa brio-
che levemente amanteigada e
adocicada com 80g, vendido
ultracongelado e em embala-
gens de duas unidades, inspi-
rado na tradicional receita do
‘pain viennois’ francês. A receita,

criada em parceria com o chef
Chakall, pretende invadir os li-
neares de produtos congelados
dos supermercados e ser o ‘par
perfeito’ do hambúrguer 100%
carne nacional da Prime Meat,
também com assinatura do
Chef Chakall.

“O Pão de Hambúrguer by
Chakall é uma solução prática
e fácil de preparar em casa que,
como todos os outros produ-
tos Panidor,  passa por um pro-
cesso de ultracongelação na
origem, o que lhe permite man-
ter todas as características de
um pão acabado de preparar,
até ao momento da sua des-
congelação. A ultracongelação
é, desta forma, o veículo que

permite parar o tempo, e levar
a qualidade até à casa dos con-
sumidores, sem a utilização
dos aditivos habitualmente en-
contrados nos produtos que se
mantêm nas prateleiras dos su-
permercados durante várias
semanas”, revelou a empresa
de Monte Redondo, Leiria.

O Pão de Hambúrguer by
Chakall está, para já, disponível
para apresentação a comer-
ciantes, estando em breve dis-
ponível para compra por parte
dos consumidores. 

“Com esta nova gama, que-
remos dar a todos a oportuni-
dade de ter um produto de ele-
vada qualidade, em casa. Com
a Panidor temos o melhor pão,
com a Prime Meat a melhor
carne e com a experiência e sa-
ber do Chef Chakall temos a
combinação perfeita.” afirma
Marta Casimiro, administra-
dora da Panidor, citada na nota
de imprensa.

“Este é simplesmente o me-
lhor hambúrguer do mundo”,
diz o chef Chakall. “Estamos a
aliar um pão de elevada quali-
dade que, após descongelação,
está fresco e fofo para con-
sumo, para acompanhar uma
carne ‘premium’, que conserva
todo o sabor para um hambúr-
guer que deixará todos os apre-
ciadores de carne completa-
mente derretidos.” |

Serviço já está disponível para os actuais ou novos clientes

Panidor cria parceria 
para “criar o melhor 
hambúrguer do mundo”
Lançamento Empresa de Leiria juntou-se à Prime Meat e ao chef Chakall para lan-
çar dois novos produtos: um hambúrguer de carne e um pão de hambúrguer
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Parlamento aprova na generalidade prolongamento de moratórias 
A Assembleia da República aprovou na quarta-feira, na generalidade, um projecto de lei para
prolongar as moratórias bancárias por mais seis meses. O projecto de lei baixa agora à espe-
cialidade e se passar em votação final global, seguirá para decisão do Presidente da República.
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INTERNET Com mais de 25
anos de experiência e com
larga aposta nas soluções tec-
nológicas, o grupo ADG - Al-
meida Dental Group, com-
posto pelas clínicas dentárias
CMI (Clínica Médica de Im-
plantologia) e Facealmédica,
lança um novo serviço para to-
dos os seus actuais e novos
clientes - a teleconsulta.

A teleconsulta é uma con-
sulta à distância com recurso
às tecnologias de informação e
comunicação, apenas à mercê
de um computador, tablet ou
telemóvel. Assim, a consulta
com o director clínico da CMI,
João Pedro Almeida ou da Fa-
cealmédica, Fausto Almeida,
está apenas à distância de uma
videochamada.

Pioneiros neste serviço na re-
gião de Leiria, esta aposta é,
para o director clínico, João Pe-
dro Almeida, “uma oportuni-
dade do paciente fazer a con-
sulta no conforto de sua casa”.
O combate à pandemia, a pro-
tecção a pessoas de risco e uma
maior confiança entre paciente
e médico dentista/clínica den-
tária são as outras principais
razões para a criação deste ser-
viço de teleconsulta - que se
pode dizer ideal para uma pri-
meira consulta ou apresenta-

ção de resultados, bem como a
exposição de dúvidas por parte
dos pacientes.

Para marcar a consulta re-
mota, o paciente só tem de ace-
der ao site da clínica pretendida
(www.clinicaimplantologia.pt
ou www.facealmedica.pt), ace-
der ao menu ‘Teleconsulta’ e
preencher os dados do formu-
lário apresentados, para o dia
pretendido. Depois, o paciente
só terá de aguardar por um
email de confirmação da mar-
cação de consulta.

A teleconsulta tem um custo,
sendo que no caso da continui-
dade de um tratamento futuro,
este mesmo valor da telecon-
sulta será descontado. O paga-
mento terá de ser feito previa-
mente à teleconsulta, através
de transferência bancária ou
MB Way.

As clínicas dentárias CMI e
Facealmédica estão a funcionar
com normalidade, abertas de
segunda a sexta-feira, entre as
09h00 e 12h30, e das 14h30 às
19h00. Face à pandemia e de
forma a proteger os pacientes,
as clínicas só estão a aceitar
consultas através de marcação.
Além disso, são tomadas todas
as normas de higiene, preven-
ção e segurança recomendadas
pela DGS. |

Almeida Dental Group
avança com teleconsultas
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Hambúrguer está disponível no Continente e Aldi
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WEBSITE Depois de ter sido
pioneira na entrada no mundo
digital, há mais de uma década,
a Bomcar renova-se e assume
o seu ‘site’ como um ponto de
venda.

“O sistema não é muito dife-
rente da tradicional vinda ao
stand, mas sem sair do sofá,
sendo, na sua essência, extre-

mamente simples e intuitivo”,
referiu a empresa numa nota
de imprensa.

“Mais do que nunca, a adap-
tação é a palavra de ordem por
isso, tal como os nossos clien-
tes, hoje temos um novo nor-
mal. O mundo mudou e nós te-
mos de estar onde os consu-
midores precisam que esteja-

mos”, resumiu a Bomcar.
O lancamento desta plata-

forma vai ajudar a Bomcar a fi-
car mais perto dos clientes, per-
mitindo uma resposta mais rá-
pida e eficiente. 

“Acreditamos que o mercado
possa ainda não estar comple-
tamente pronto para um pro-
cesso de compra 100% ‘online’,

no entanto para lá caminha e a
Bomcar está pronta para res-
ponder a essa exigência. Assim,
o processo de compra pode ser
totalmente realizado ‘online’ ou,
se o cliente assim o desejar, ser
iniciado online e agendar uma
vinda ao stand com o seu con-
sultor Bomcar, para finalizar a
sua compra”, pode ler-se.|

Bomcar reforça presença no digital


